
 
 بسمه تعالي

درمان وآموزش پزشكي, وزارت بهداشت   

مور دانشجوييمعاونت اموزشي وا  

 دبيرخانه شورايعالي برنامه ريزي علوم پزشكي
 

 دستور العمل  نحوه تعامل با دانشجويان آسيب پذير رواني
 

با توجه به مفاد مندرج در دفترچه آزمون سراسري شرط ثبت نام دررشته هاي علوم پزشكي 

داري از سالمت كامل تن و روان برابر ضوابط مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي برخور

دانشكده علوم / در هر دانشگاه  جهت بررسي حيطه سالمت رواني دانشجويان الزم است, ميباشد 

  .پزشكي اقدامات ذيل انجام گيرد 

  : اقدامات پيشگيرانه و تشخيص اوليه _ 1

ست امده از بررسي تست هاي روانشناسي غربالگري كه در بدو ورود  با توجه به نتايج بد_ 1

دانشجويان در بسياري از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انجام ميشود توسط مركز مشاوره وزارت 

  :كماكان انجام تست ها با رعايت شروط زير انجام پذيرد , الزم است , متبوع 

هندگان تست ها كارگاه آموزشي در مورد نحوه اجراء مشاوره و انجام دبراي مسئولين مركز ) الف 

, دفتر مركزي مشاوره دانشجويي وزارت بهداشت ( نمره گذاري و تفسير تست ها گذارده شود 

  )درمان و آموزش پزشكي متولي برگزاري اين كارگاه ها خواهد بود

  . انجام گيرد كمك به دانشجو و تشخيص مشكل وي, ي سالمت دانشجو قاتست ها با هدف ارت) ب 

تست ها در شرايط مناسب اجرا شود و حداقل فاصله زماني انجام تست از مراحل اوليه ثبت نام و ) ج

  .و انتخاب واحد دانشجو دو ماه بوده و طي نيمسال اول تحصيل دانشجو انجام ميشود 

  .ه شود اجراي تست ترجيحا بصورت انفرادي مي باشد و وقت كافي براي هر فرد در نظر گرفت) د 

در حال حاظر دو تست . دو تست به اختيار خود دانشگاه  ها انتخاب و مورد استفاده قرار گيرد ) ه 

GHQ  و MMPI پيشنهاد مي گردند  .  

 منظور و همين موجود در تست هاي موجود الزم است تستي با صيبا توجه به مشكالت و نقا : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

صاحب نظران توسط مركز مشاوره وزارت متبوع تهيه و از تلفيق تست هاي مذكور با نظر خواهي از 

  .در اختيار دانشگاه ها قرار گيرد 

  

نتايج حاصل از تست ها به تنهايي مبناي قضاوت قرار نگيرد و به عنوان بخشي از اطالعات كلي ) و 

ا الزم است اين نتايج در پرونده بهداشتي دانشجويان ضبط گرديده ت. مربوط به دانشجو تلقي شود 

  . آينده مورد استفاده و مقايسه قرار گيرد  دربتوانند
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كه در تست هاي غربالگري بدو ورود به دانشگاه نمره آنها بيشتر از دو انحراف معيار دانشجوياني -2

 و شدهاز ميانگين دانشجويان همان دوره فاصله داشته باشد به عنوان افراد در معرض خطر تلقي 

  .شتر به استاد راهنماي دانشجو به صورت محرمانه اعالم گردد مراتب جهت توجه و دقت بي

هسته اي به , دانشجويان .... اجتماعي و , روحي ,  به منظور بررسي مشكالت مختلف آموزشي _ 3

موزشي دانشكده آبا تركيب معاون  دانشجويان در هر دانشكده يلينام هسته مشاوره پيشرفت تحص

كارشناس مسئول آموزشي , مسئول اساتيد راهنماي دانشكده  , دانشكدهمسئول امور دانشجويي , 

گردد تا با بررسي مي دانشكده و يك نفر كارشناس روانشناسي با معرفي مركز مشاوره تشكيل 

 به رفع آن نسبت, مسائل و مشكالت مختلف دانشجو و يا دعوت از اساتيد راهنماي دانشجويان 

ررات آموزشي و ديگر ضوابط هر دانشگاه اقدام و در مشكالت در چهار چوب آيين نامه ها و مق

مراجع ديگر از جمله مركز مشاوره دانشگاه و معاونين  را بر حسب نياز به دانشجوصورت نياز 

  .آموزشي يا دانشجويي دانشگاه ارجاع نمايد 

 با تطابق الزم است دانشجوياني كه كه مستعد به آسيب هاي رواني هستند در مراحل اوليه عدم _ 4

دانشجويان به , به اين منظور الزم است با تقويت نظام استاد راهنما . بروز بيماري شناسايي شوند 

صورت مرتب و منظم پايش شوند و در صورت مشاهده يك يا چند مورد از موارد زير به هسته 

    .شوندمشاوره پيشرفت تحصيلي هر دانشكده و در صورت لزوم به مركز مشاوره دانشگاه ارجاع داده 

دانشجوياني كه در طول تحصيل مشكالت تحصيلي داشته يا افت قابل توجهي در سير ) الف 

  :اين گروه شامل . پيشرفت تحصيلي آنها مشاهده شود 

  اند  دانشجوياني كه يك نيمسال يا بيشتر مشروط شده : 1

   نشده اند وطمشردانشجوياني كه در يك نيمسال تحصيلي دو درس يا بيشتر مردود شده ولي : 2

افت داشته  % 20 قبل معدل آنها در بين دانشجويان كالس نسبت به ترم صدكدانشجوياني كه : 3

  باشد 

  دانشجوياني كه غيبت آنها در كالس بيشتر از ميانگين غيبت دانشجويان ديگر است) ب

  ه داشته باشند دانشجوياني كه در كميته انضباطي پرونده دارند و به تشخيص كميته نياز به مشاور) ج

دانشجوياني كه اعضاي خانواده آنها در اثر حوادث يا باليايي طبيعي دچار آسيب هاي جسمي يا ) د

  رواني شده اند

بحران هاي , خود كشي , كه در طول تحصيلي وقايع و حوادثي مانند مرگ والدين  دانشجوياني) ز

ت يك عامل استرس زا نياز به مشاوره را  را تجربه كرده اند و يا خود بصورت داوطلبانه به علعاطفي

   .احساس مي نمايند

  .انزوا و عدم مشاركت را بروز مي دهند , دانشجوياني كه از خود عالئمي مانند بيقراري )س

دانشجوياني كه توسط متخصصين روانپزشكي يا روانشناسي بررسي شده و گواهي دال بر وجود ) و

  .بيماري يا اختالل ارائه دهند 

  ر موارد مشابه و ساي

  : خدماتي كه مركز مشاوره ميتواند در اختيار دانشجويان در معرض خطر قرار دهد ) ه
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 مددكاري و _مشاوره اي _ روانپزشكي _روان درماني _روانشناختي : خدمات ارائه شده شامل 

  .مشاوره حقوقي مي باشد 

 مشاوره مسئول جهت بررسي ياشناس نواربه  در بدو  ورود به مركز ابتدا دانشجو پذيرش شده و _1

  . ارجاع ميشود هاوليه معرفي گرديده و سپس بر مبناي نوع خدمت مورد نياز به كارشناس مربوط

 اعالم دانشجونتيجه خدمات ارائه شده  به دانشجويان در مركز مشاوره ترجيحا به استاد راهنماي ( 

  ) گردد

دانشجو در مركز مشاوره و يا يكي ) يا روانپزشكي روانشناسي ( در صورت نياز به خدمات درماني _2

از مراكز درماني معتبر دانشگاه درمان خواهد شد و سابقه بيماري بصورت محرمانه در پرونده دانشجو 

در مركز مشاوره ضبط و يك نسخه از آن نيز بصورت محرمانه براي استاد راهنماي دانشجو ارسال 

  .مي گردد

يك نفرروانپزشك يك نفر روانشناس , كميته روانشناختي دانشجويان شامل رئيس مركز مشاوره _3

و يك كارشناس آموزشي بامعرفي يك نفر مشاور ترجيحا با مدرك كارشناسي ارشد , ترجيحا باليني 

اين كميته مشكالت آموزشي و .  در مركز مشاوره تشكيل  مي گردد مدير اداره آموزش دانشگاه 

 كه به علت مسائل روان شناختي به آن دچار شده و نياز به دريافت تسهيالت دانشجوييماني در

دانشجو به علت ابتال , در صورتيكه به تشخيص كميته . درماني و آموزشي دارند را بررسي مي نمايد 

به يك مشكل روانشناختي قادر به شركت در امتحان يك درس و يا امتحانات پايان ترم نباشد 

  . اعالم تا با نظر مسائد اقدام الزم انجام گيرد هاتب به شوراي آموزشي دانشكده مربوطمر

دانشجو مي تواند از تسهيالت مقرر در آئين نامه هاي آموزشي شامل مرخصي تحصيلي يا مرخصي 

  .استعالجي با نظر كميته و موافقت مراجع ذيصالح استفاده نمايد

  .اد راهنماي دانشجو جهت شركت در جلسه دعوت مي نمايد در صورت لزوم كميته از است: تبصره 

  رئيس مركز مشاوره و اعضاي مركز مشاوره مطابق شيوه نامه تفصيلي دفاتر ارائه خدمات _ 4

راهنمايي و مشاوره دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور انتخاب و مشغول  به كار خواهند 

  .شد 

به پيشنهاد رئيس مركز ) به جز كارشناس آموزشي  ( 2 هماد ساير اعضاي كميته مندرج در _5

 سال منصوب مي گردند و انتخاب 2مشاوره و با حكم معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه و به مدت 

  .مجدد آنان بالمانع است 

   رئيس مركز مشاوره دانشگاه عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه نيز است _6

   نفر مصوب خواهد شد 2سميت و دستور جلسات با راي  نفر ر4 جلسات كميته با حضور _7

 جلسه هر كدام از اعضاء بعنوان استعفا تلقي و عضو ديگري 3غير موجه در بيش از غيبت _8

  .جايگزين وي خواهد شد 

  

III -مراحل بررسي و اتخاذ تصميم نهايي در مورد دانشجو  
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ه با تاييد پزشك معالج به بيماريهاي كميته روانشناختي دانشجويان پرونده دانشجوياني را ك_1

مندرج در جدول بيماري هاي روانشناختي پيوست مبتال گرديده اند را جهت بررسي و تاييد نهايي و 

  .اظهار نظر كارشناسي نهايي به كميسيون پزشكي دانشگاه ارجاع  مي نمايد 

صورت لزوم و براي سيون پزشكي دانشگاه خواهد بود و در پزشك عضو كمييك نفر روان : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

 نفر 2بررسي پرونده دانشجوياني كه مشكالت روانشناختي حاد يا مزمن دارند كميسيون مي تواند از 

  . باليني دعوت نمايد شناسروانپزشك ديگر و يك روان

دانشجو .  كه به معاونت آموزشي دانشگاه ارائه مي گردد  دانشگاه بر اساس نظر كميسيون پزشكي_2

تا بر اساس تسهيالت در ÷ي دانشگاه و يا كميسيون موارد خاص معرفي مي گردد به شوراي آموزش

خواستي و مطابق با مفاد آيين نامه  هاي آ موزشي مقطع مربوطه و يا كميسيون موارد خاص دانشگاه 

  .بتواند از تسهيالت مقرر استفاده نمايد 

روانشناختي  ارجاع به كميته در صورت  ابتال به بيماري هاي جدول پيوست و طي مراحل : تبصرهتبصرهتبصرهتبصره

دانشجويان و كميسيون پزشكي دانشگاه پس از تائيد شوراي آموزشي و كمسيون موارد خاص 

دانشگاه مدت زمان مندرج در جدول پيوست بعنوان حداكثر مرخصي استعالجي بدون احتساب در 

  .سنوات هر مقطع به دوره آموزشي دانشجو اضافه مي گردد

د از استفاده از درمان و مشاوره هاي روانشناختي و استفاده از تسهيالت مقرر  چنانچه دانشجو بع_3

در آيين نامه ها با نظر پزشك معالج و كميته روانشناختي دانشجويان معالجه نگرديد مراتب به 

كميسيون پزشكي دانشگاه منعكس و در صورت  تاييد اين كميسيون پرونده دانشجو جهت تغيير 

اخراج به شوراي آموزشي دانشگاه ارسال خواهد شد در صورت صدور حكم تغيير رشته اجباري و يا 

رشته دانشجو نبايد به رشته هايي كه مستقيما خدمات تشخيصي و درماني به بيماران ارائه مي دهد 

  .معرفي گردد
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سطوح پيشنهادي نظام ارائه خدمات راهنمايي پيشرفت تحصيلي دانشجويان 

  نشگاه واز جمله دانشجويان آسيب پذير روانيدا
  

                                                      

  شوراي دانشگاه                                                                
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schizophrenia  پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _حداكثر دو سال   

Schizoaffective disorder   پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _سال حداكثر دو   

disorder   پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _حداكثر دو سال   

Mood disorder with psychotic 
features  

   پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _حداكثر دو سال 

Other mood disorders    پيوسته يا متناوب _ دو ترم _حداكثر يك سال   

GAD  پيوسته يا متناوب _ دو ترم _ال حداكثر يك س   

OCD   پيوسته يا متناوب _ دو ترم _حداكثر يك سال   

PTSD   پيوسته يا متناوب _ دو ترم _حداكثر يك سال   

Generalized social phobia   پيوسته يا متناوب _ دو ترم _حداكثر يك سال   

Severe personality disorders   وسته يا متناوب  پي_ دو ترم _حداكثر يك سال  

Addiction    دو ترم پيوسته _حداكثر يك سال   

Mental disorder due to G.M.C    بسته به نوع بيماري تا سقف چهار ترم  

Geneder  I dentity disorder    پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _حداكثر دو سال   

Paraphilia    ب  پيوسته يا متناو_ چهار ترم _حداكثر دو سال  

Eating disorder   پيوسته يا متناوب _ چهار ترم _حداكثر دو سال   

Abuse ( physical , sexual , 
emotional)  

  ترمحداكثر دو 

  ترمحداكثر دو   ساير بيماري هاي روانپزشكي در موارد شديد 
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