دانشكدههايعلومپزشكيكشور 

دانشگاهها/

آئيننامهتشكيلشورايبرنامهريزيخدماتياورانهدر

مقدمه:
منطق زيربناي تشكيل شوراي برنامهريزي خدمات ياورانه در ادارات مشاوره بر اين است كه مشاركت افراد ذينفع موجب
تسهيل فرآيند تصميمگيري و تصميمسازي ميشود ،و در تصميمگيريهاي كالن ،چشمانداز واقع بينانهتري را فراروي
تصميمگيرندگان قرار ميدهد.
ماده  -1تعريف:
شوراي برنامهريزي خدمات ياورانه در دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مناطق مختلف كشور كه در اين آئيننامه به
اختصار «شورا» ناميده ميشود .مركب از نماينده ستاد مركزي ،سرپرستان ادارات مشاوره و مسئولين ذيربط در دانشگاهها و
دانشكدههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،درماني ميباشد.
ماده  – 2رسالت شورا:
شورا با هدف تصميمگيري و تصميمسازي درباره برنامهريزيهاي خدمات ياورانه در هر منطقه تشكيل ميگردد.
ماده  – 3اعضاء شورا:
 -3-1نماينده ستاد مركزي دفتر مشاوره وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (ناظر بر جلسات شورا در هر منطقه).
 -3-2معاون دانشجويي ،فرهنگي دانشگاهي كه جلسه شورا در آن برگزار ميگردد.
 -3-3سرپرستان ادارات مشاوره دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور در هر منطقه.
 -3-4مدير امور دانشجويي دانشگاهي كه جلسه در آن برگزار ميگردد.
ماده  – 4اهداف:
 -4-1برنامهريزي ،اجراء و ارزيابي مجموعه خدمات سطوح سه گانه پيشگيري در حيطه سالمت رفتار در دانشگاهها و
دانشكدههاي علوم پزشكي
 -4-2بررسي موانع و توسعه ارائه خدمات ياورانه و ارتقاء سطح كيفي در اين خدمات
 -4-3شناسايي مشكالت (رواني  -عاطفي ،تحصيلي  -آموزشي و رواني  -اجتماعي و … دانشجويان و ارائه راهكار و
راهبردهاي مناسب)
 -4-4توسعه روابط و پيوند ادارات مشاوره دانشگاهها جهت تبادل توان علمي و عملي سرپرستان
 -4-5ايجاد همدلي و افزايش سطح مشاركت و همكاري بين سرپرستان ادارات مشاوره

ماده  – 5شرح وظايف:
 -5-1تدوين و اجراي برنامههاي عملياتي مطابق دستورالعملها ،آئيننامهها و سياستگذاريهاي مبتني بر اصول سه گانه
پيشگيري در زمينه بهداشت رواني دانشجويان اعالم شده از سوي وزارت متبوع
 -5-2برگزاري سمينارها ،كارگاهها و كالسهاي آموزشي در حوزه بهداشت رواني
 -5-3برنامه ريزي دورههاي بازآموزي و آموزشهاي مدون ضمن خدمت كارشناسان ادارات مشاوره
 -5-4ارائه طرحهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل بهداشت رواني دانشجويان به معاونت پژوهشي دانشگاه
 -5-5بررسي و مطالعه پيشنهادات و نظرات در زمينه بهسازي خدمات ياورانه به دانشجويان
 -5-6هماهنگي با ارگانها ،سازمانها و واحدهاي ذيربط مسائل بهداشت رواني دانشجويان
 -5-7ساماندهي خدمات مشاوره ،روانشناسي ،مددكاري ،روانپزشكي و …
 -5-8تدوين برنامههاي كوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت ارائه خدمات ياورانه به دانشجويان.
 -5-9ارائه راهكارهاي عملي درخصوص رفع مسائل و مشكالت روحي ،رواني و اجتماعي دانشجويان.
 -5-11تدوين برنامههاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح كيفيت زندگي دانشجويان.
 -5-11تهيه صورت جلسه شورا و ارائه مستمر آن به ستاد مركزي وزارتخانه.
ماده  -6دبيرخانه:
 -6-1دبيرخانه :توسط اعضاء شورا در هر منطقه مشخص ميگردد.
 -6-2دبير شورا :توسط اعضاء شورا در هر منطقه انتخاب ميگردد.
تبصره  :1دبيران شورا در هر منطقه مؤظفند جهت ارائه گزارش جلسات شورا طبق فرم پيوست به دفتر مركزي حداكثر يك
هفته بعد از تشكيل شورا اقدام نمايند.
تبصره  :2دبيران شورا موظفند حداقل دو هفته قبل از موعد جلسات ،تشكيل جلسات را كتباً به اطالع اعضاء هر منطقه
برسانند.
 -6-3رييس شورا :رييس شورا توسط سرپرست ستاد مركزي مشاوره ( به مدت يكسال) تعيين ميگردد.

ماده  – 7زمانبندي جلسات :
 -7-1جلسات شورا بايستي هر دو ماه يكبار در هر منطقه برگزار گردد.
تبصره  :3به منظور تعامل و مشاركت مطلوبتر ادارات مشاوره جلسات بعدي به صورت متناوب و گردشي در دانشگاهها و
دانشكدههاي زير گروه هر منطقه برگزار ميگردد.
 -7-2اولين جلسه شورا در هر منطقه با پيشنهاد دفتر مركزي در دانشگاههاي زير برگزار ميگردد:
 -1منطقه اول :شهيدبهشتي؛  -2منطقه دوم :اصفهان؛  -3منطقه سوم :كردستان؛  -4منطقه چهارم :يزد؛ و  -5منطقه پنجم:
مازندران

