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روﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻣﻮﺿﻮع :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎدآوري اﻣﻮر ﻣﺸﺎوره در دو ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ و واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺳﻼم؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي
ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﺻﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ را در دو
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ و واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
ﯾﺎدآوري در ﺳﻄﺢ ﻣﺮﮐﺰ
• ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوره در ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﯿﺶ از  300داﻧﺸﺠﻮ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  8ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ؛
• اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  16ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ دو؛
• اﻟﺰام ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  24ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ وﯾﮋه؛
• ﺑﻬﺮ ﺑﺮداري از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﮐﺰ ﻫﻤﺠﻮار در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻣﺸﺎور ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره
ﯾﺎ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
• ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
اﺳﺎﺗﯿﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛
• ﻟﺰوم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻗﺒﻠﯽ
• ﻟﺰوم اﻋﻼم زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوره از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺑﻠﻮي اﻋﻼﻧﺎت و وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺮﮐﺰ

• ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺎور در ﮐﻼس ﻫﺎي درس داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻮرود و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﺸﺎوره و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
ﯾﺎدآوري در ﺳﻄﺢ واﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﯽ
• ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ وﯾﮋه ﻣﺸﺎوران ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎي
ﻣﺸﺎوره
• ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎزآﻣﻮزي وﯾﮋه ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ از ﺳﻮي ﺳﺘﺎد
• ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺸﺎوره رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻬﺖ ارﺟﺎع ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺪرﺳﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در ﻣﻮارد ﺧﺎص.

