
عملکرد دفتر مشاوره 

982-981نیمسال در دانشکده داروسازی

سارا احمدی: ارائه دهنده 



افت تحصیلی



پایش سالمت روان دانشجویان جدید الورود  



اجرای پایش سالمت روان  

اساسبراجتماعی-روانیهایآسیبمداخلهوپیشگیریراستایدردانشجویانروانسالمتومشاورهادارهسالههر
.نمایدیمالورودجدیددانشجویانروانسالمتپایشبهاقدامروانیپذیرآسیبدانشجویانباتعاملوزارتیدستورالعمل

.باشدمیCCSMپرسشنامه1398سالسنجشابزار

(ارشددانشجوی3-داروسازیرشتهعمومیدکتریدانشجوی48)درصدی100پوشش

باالییمرهنکهدانشجویانیسپسواجرادانشجویانرویبرروانسالمتغربالگریابزارابتدامذکورپرسشنامهاساسبر
.شدنددعوتدانشکدهمشاورهدفتربهبالینیمصاحبهانجامجهتوشناسایینمودندکسببرشنقطه

 اداری با دانشکده درخصوص پیگیری این دانشجویان توسط اساتید مشاور صورت گرفتمکاتبات.





«فردیدوره توانمندسازی »



اجتماعی-برنامه توانمندسازی روانی
اجتماعی دانشجویان جدید الورود اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مهارت های -اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویان هر ساله در راستای توانمندسازی فردی

که به شرح ذیل. نیز در همین راستا  موفق به برگزاری هشت دوره آموزش مهارت های توانمندسازی شدمشاوره دانشکده داروسازی دفتر .فردی و اجتماعی می کند
.می باشد

برگزار کننده و مدرسموضوعتعداد  تاریخ اجرای برنامهردیف

دکتر عباسپورمهارت ارتباط موثر بین فردی198/7/3021

خانم مهدیون-رفیعیخانم مدیریت استرس و حل مسئله298/7/1637

خانم احمدیمهارت های موفقیت تحصیلی در دانشگاه398/8/1421

498/8/21
21

مهدیونخانم مهارتهای تحصیلی

رضایی-دکتر بیگلریآشنایی با مواد اعتیاد آور و عوارض ناشی از آن598/9/537

حاج آقا افشارمهارت سالمت معنوی در دوران دانشجویی698/9/1221

دکتر سعیدیراهکارهای انتخاب همسر مناسب798/9/1923

مهندس قاسمیسواد رسانه ای898/9/2629





انشجویاناثربخشی دوره توانمندی سازی بر ارتقای عملکرد تحصیلی د

ردعملکارتقای«دانشگاهدرتحصیلیموفقیتهایمهارت»آموزشیدورهدوبرگزاریبهتوجهبا
آموزشرومذکورهایدورهکه97ورودیدانشجویانبهنسبت98ورودیدانشجویانتحصیلی

درفیزیکآموزشیواحددودارای98ورودیدانشجویانذکرقابل.بودمشهودبودندندیده
.داشتندرا(عملیونظری)بیوشیمیواحد97ورودیدانشجویانوبودندریاضیاتوداروسازی



اولین همایش همتایاران سالمت روان منطقه غرب  



سایر فعالیت ها 

 درصد طرح کوهورت دانشجویی بر روی  دانشجویان جدید الورود 100اجرای

پیگیری مستمر دانشجویان آسیب پذیر روانی در طول نیمسال ورودی مختلف

 ارجاع دانشجویان آسیب پذیر روانی به ستاد جهت مداخالت روانپزشکی



سایت و برد دانشکده



:و پیشنهادات چالش ها 

پیشنهادات  :

گیری اعالم معدل دانشجویان حداقل یکماه پس از پایان نیمسال تحصیلی جهت بررسی و پی
دقیق تر و موثرتر دانشجویان افت تحصیلی 

 پذیرارتباط موثرتر اساتید مشاور با دانشجویان افت تحصیلی و آسیب

 تخصیص بودجه جهت دانشجویان همیار تحصیلی



و قدردانیتشکر 

دهتشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر توالیی جهت همکاری مداوم با دفتر مشاوره دانشک

تشکر و قدردانی ویژه از جناب آقای دکتر دادگر استاد مشاور پیگیر و متعهد

تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر درخشان خواه

تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر فخری

تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر کیانی

تشکر و قدردانی از ریاست محترم دانشکده داروسازی جناب آقای دکتر علی آبادی


