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 )1مقدمه
کارنامه سالمت روان یکی از ابزارهاي مهم غربالگري دانشجویان است که همه ساله براي پایش سالمت روان دانشجویان ورودي جدید و شاغل به تحصیل
مورد استفاده قرار میگیرد .در سال تحصیلی جاري با توجه به اینکه همچنان تبعات ناشی از شیوع بیماري کرونا و اثرات منفی آن وجود دارد ،اقدامات پیشگیرانه،
مداخالت تخصصی و نیز حمایت هاي روانی اجتماعی از دانشجویان در معرض آسیب از اولویت هاي اصلی مراکز مشاوره خواهد بود که پایش و شناسایی
مشکالت دانشجویان اولین گام است .پرسشنامه مورد استفاده براي پایش سالمت روان دانشجویان تحت عنوان مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان شناخته
میشود که در سالهاي تحصیلی گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفت و آخرین نسخه آن تحت عنوان ( IMHS_4مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان) در
شهریور ماه  1400توسط دفتر مشاوره و سالمت بازنگري ،ویرایش و به دانشگاه ها ابالغ شد .این پرسشنامه شامل  22سئوال مشخصات فردي و  40سوال اصلی
بود که به روش الکترونیکی (از طریق سامانه سجاد) در طرح پایش سالمت روان دانشجویان ورودي جدید و شاغل به تحصیل مورد استفاده قرار گرفت .در سال
تحصیلی جاري با توجه به تغییر شرایط ناشی از شیوع بیماري کرونا ،پرسشنامه مذکور مورد بازنگري و ویرایش مجدد قرار گرفته و نسخه جدید مقیاس ملی
سالمت روان دانشجویان در طرح پایش سالمت روان دانشجویان دانشگاه هاي تابع وزارت علوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نسخه حاضر پرسشنامه کارنامه سالمت روان دانشجویان  1401تحت عنوان "مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان -نسخه  "5با نام اختصاري
 IMHS_5در مجموع حاوي  20سوال مشخصات فردي و  40سوال مربوط به غربالگري دانشجویان است که عالوه بر غربالگري مشکالت روانی/اجتماعی
دانشجویان ،مشکالت و مسائل تحصیلی را نیز شناسایی خواهد کرد به نحوي که بر اساس مشکالت شناسایی شده ،پیگیريهاي مورد نظر نیز در سه حوزه
مداخالت روانشناختی ،مداخالت مددکاري اجتماعی و مداخالت تحصیلی و آموزشی تقسیم شده که در شیوه نمرهگذاري پرسشنامه و تعیین اولویتهاي
پیگیري و مداخله به طور کامل توضیح داده شده است.
مرحله اول طرح پایش در سال جاري نیز صرفاً از طریق سامانه کارنامه سالمت روان الکترونیک (سامانه سجاد) اجرا خواهد شد و الزم است مراکز مشاوره
پس از هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه ،لینک ورود به سامانه را در اختیار دانشجویان قرار داده و همزمان با اجراي طرح نسبت به پیگیري مشکالت بر
حسب اولویت هاي مشخص شده اقدام نمایند .تأکید می شود اجراي طرح پایش در سال تحصیلی جاري به صورت سه مرحله اي است که پس از اجراي
مرحله اول ،دانشجویان در معرض آسیب ،شناسایی شده و در مرحله دوم پیگیريهاي الزم در قالب دعوت از دانشجویان (یا مصاحبههاي تلفنی) و انجام
مصاحبه پذیرشی براي بررسی اولیه مشکل توسط کارشناسان مرکز مشاوره است .مرحله سوم اجراي طرح پایش ،انجام مصاحبه تشخیصی از طریق فرم
مصاحبه  MINIتوسط مشاوران و درمانگران مراکز مشاوره است که در صورت تائید مشکل ،دانشجو تحت درمان و مداخله قرار خواهد گرفت .بر این اساس
اجراي طرح براي دانشجویان شاغل به تحصیل در همه مقاطع تحصیلی از شهریور ماه  1401آغاز خواهد شد و مرحله اول پایش سالمت روانی براي
دانشجویان ورودي جدید ،از زمان ثبت نام آنها در دانشگاه ها تا پایان مهر ماه ادامه خواهد داشت .مرحله دوم و سوم اجراي طرح که شامل پیگیري و مصاحبه
با دانشجویان شناسایی شده است به دلیل اهمیت ،می تواند همزمان با مرحله اول آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه پیدا کند.
در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و همکاري هاي همیشگی روسا و کارشناسان محترم مراکز مشاوره ،تقاضا دارد پس از مطالعه کامل دستورالعمل،
سواالت و ابهامات احتمالی خود را در مورد مشکالت فنی سامانه کارنامه سالمت روان الکترونیک از طریق شماره تلفن ( 021-96664474جناب آقاي داوري)
و در صورت ابهام و یا سوال در مورد دستورالعمل و فرایند اجراي طرح با شماره تلفن ( 021-96664475سرکار خانم خلجی) مطرح فرمایند .همچنین با توجه
به حجم باالي تماس ها و امور محوله کارشناسان دفتر ،در صورت عدم امکان تماس با کارشناسان ،مسائل خود را از طریق پست الکترونیکی ch@saorg.ir
(دفتر مشاوره ،سالمت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان) مطرح نمایند .لطفاً در عنوان ایمیل ارسالی موضوع طرح پایش سالمت روان دانشجویان+
نام دانشگاه درج گردد .توفیق روزافزون همه همکاران محترم را از خداوند منان خواستاریم.
دفتر مشاوره ،سالمت و سبک زندگی – مردادماه 1401
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 )2مراحل اجرای طرح کارنامه سالمت روان
همانطور که اشاره شد اجراي طرح کارنامه سالمت روان همانند سالهاي گذشته در سه مرحله انجام خواهد شد .مرحله اول ،تکمیل پرسشنامه کارنامه
سالمت روان در سامانه سجاد و غربال اولیه و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و طبقه بندي دانشجویان در یکی از اولویت هاي پیگیري و مداخله
و مرحله دوم و سوم به ترتیب شامل مصاحبه پذیرشی و مصاحبه تشخیصی است .در جدول زیر جزئیات مربوط به هر مرحله توضیح داده شده است:
جدول  -1مراحل اجرای طرح کارنامه سالمت روان
مرحله

اول:
اجرا

اجراي الکترونیکی
از طریق لینک
سامانه سجاد

فعالیت

نحوه اجرا

مشکالت دانشجو و طبقه بندي مداخالت

استفاده

در صورت وجود مشکل و در معرض آسیب بودن ،دانشجو

ورود دانشجو از طریق لینک سامانه و
تکمیل کارنامه سالمت روان و غربالگري

نتیجه

فرم مورد

صرفاً الکترونیکی

الزم توسط سامانه سجاد

در یکی از اولویت هاي پیگیري و مداخله قرار گرفته و

مقیاس ملی سالمت

براي مصاحبه و بررسی بیشتر به مرحله دوم ارجاع داده

روان دانشجویان

می شود .پس از اجراي این مرحله کد پیگیري و خروجی

IMHS_5

کارنامه سالمت به دانشجو ارائه می شود.
فرم مصاحبه

دوم:
پیگیري

مصاحبه پذیرشی

بررسی بیشتر از طریق مصاحبه

تلفنی و یا حضوري (به

پذیرشی

انتخاب مرکز مشاوره)

در صورت تائید مشکل و تمایل دانشجو به ادامه بررسی،
دانشجو براي اجراي مصاحبه تشخیصی ( )MINIارجاع
داده می شود.

پذیرشی ( الف برای
دانشجویان ورودی
جدید و ب برای
دانشجویان شاغل به
تحصیل)

سوم:

مصاحبه

بررسی تخصصی از طریق مصاحبه

تشخیص

تشخیصی

MINI

صرفاً حضوری

در صورت تائید و تشخیص مشکل دانشجو براي درمان به

فرم مصاحبه MINI

درمانگران مرکز مشاوره ارجاع داده می شود.

(مصاحبه تشحیصی)

نکته مهم :با توجه به شرایط دانشگاه و انتخاب روش مصاحبه پذیرشی (حضوری و یا تلفنی)توسط مرکز مشاوره ،اطالعیه
های مربوط به روش مراجعه دانشجویان توسط خود دانشگاه منتشر شود.
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 )3مرحله اول اجرای کارنامه سالمت روان :تکمیل کارنامه الکترونیکی سالمت روان دانشجویان
پرسشنامه کارنامه سالمت روان (مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان)
صفحه اول:
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صفحه دوم:
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شیوه نمرهگذاری پرسشنامه
همانطور که ذکر شد اگرچه طرح پایش سالمت روان دانشجویان همانند سال گذشته صرفاً به صورت الکترونیکی اجرا می شود و کارشناسان
مراکز مشاوره در روش الکترونیکی نیازي به نمره گذاري مقیاس ندارند ،اما براي اطالع کارشناسان ،اعالم می شود که علیرغم تغییرات جزئی کارنامه
نسبت به سال گذشته ،در شیوه نمره گذاري بخش اول مقیاس ملی سالمت روان دانشجویان تغییراتی ایجاد نشده ولی در شیوه نامه مربوط به پیگیري
و اولویت بندي مداخالت تغییراتی ایجاد شده که در جدول  1توضیح داده شده است.
جدول  -2تعیین اولویت های پیگیری و مداخله
سئوال

پیگیری
اولویت
اول
مداخالت
روانشناختی

اولویت
دوم
اولویت
سوم

مداخالت
مددکاری اجتماعی

سوال  - 26آیا تاکنون به خودکشی فکر کردهاید؟
سوال  - 27آیا تاکنون اقدام به خودکشی کردهاید؟
جمع نمره سواالت بخش اول (  1تا ) 20
سوال  - 25آیا در حال حاضر تحت درمان روانپزشک
(دارودرمانی) هستید؟
جمع نمره سواالت بخش اول (  1تا ) 20
سوال  - 24آیا تاکنون به روانپزشک مراجعه کردهاید؟
سوال  -30آیا کسی از اعضاي درجه اول خانواده یا
دوست صمیمی شما بر اثر ابتال به کرونا فوت شده
است؟
سئوال -28آیا در حال حاضر به دلیل مشکالت
اقتصادي در تامین نیازهاي ضروري خود دچار مشکل
هستید؟
سوال  - 29آیا معلولیت یا بیماري خاصی دارید؟
سوال  -36در یک سال تحصیلی گذشته کدام یک از
مسائل آموزشی زیر براي شما ایجاد شده است؟
سئوال  -37تا چه حد به رشته تحصیلی خود عالقه
دارید؟

مداخالت
تحصیلی و آموزشی

سئواالت  38تا  40در بخش سوم براي پیگیري
مشکالت تحصیلی و آموزشی (شامل :مسائل آموزشی،
اهمالکاري تحصیلی و بیعالقگی به رشته تحصیلی)
در نظر گرفته شدهاند.

نمره/گزینه

مرحله دوم

توضیحات

گزینه بلی

نیاز به مصاحبه

گزینه بلی
نمره  80و باالتر

نیاز به مصاحبه
نیاز به مصاحبه

مشاهده یکی از حالتهاي فکر و یا اقدام به خودکشی ،حتی
به تنهایی قرار گرفتن در اولویت اول را تائید میکند.

گزینه بلی

نیاز به مصاحبه

نمره  55تا 79
گزینه بلی

نیاز به مصاحبه

گزینه بلی

نیاز به مصاحبه

گزینه  :4خیلی زیاد

پیگیري توسط
مددکار اجتماعی

گزینه بلی
انتخاب هر یک از
گزینه هاي  1تا 7
انتخاب گزینه (1اصال)

انتخاب گزینه  4و یا  5یعنی
"اغلب" یا "همیشه" در
حداقل دو سوال
از اهمالکاري تحصیلی
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پیگیري توسط
کارشناس
طرح پیشرفت
تحصیلی

مشاهده نمره  80و بیشتر و یا تحت درمان روانپزشک بودن،
حتی به تنهایی قرار گرفتن در اولویت دوم را تایید میکند.
* مشاهده نمره  55تا  79و یا سابقه درمان روانپزشکی،
حتی به تنهایی قرار گرفتن در اولویت سوم را تایید میکند.
* مشاهده وضعیت فوت دوستان صمیمی و یا اعضاي درجه
اول خانواده بر اثر کرونا ،حتی به تنهایی قرار گرفتن در
اولویت سوم را تائید میکند.
مشاهده یکی از حالتهاي گرفتاري خیلی زیاد از مشکالت
اقتصادي و یا معلولیت و بیماري خاص ،قرار گرفتن در
فهرست مداخالت مددکاري اجتماعی را تایید میکند.
* انتخاب هر یک از گزینههاي مربوط به مسائل تحصیلی و
آموزشی (افت معدل بیش از  2نمره ،حذف درس ،مشروطی،
حذف ترم و  )...فقط براي دانشجویان شاغل به تحصیل باعث
قرار گرفتن دانشجو در فهرست پیگیري مداخالت تحصیلی
میشود.
* بیعالقگی به رشته تحصیلی نیز به عنوان یکی از
نشانههاي افت عملکرد تحصیلی در دانشجو است و لذا
میتواند توسط کارشناس طرح پیشگیري از افت تحصیلی
مورد پیگیري قرار گیرد.
* در صورت مشاهده پاسخ اغلب و یا همیشه (حداقل در
دو سئوال از بخش اهمالکاري تحصیلی یعنی سئواالت  38تا
 )40نیز باید توسط کارشناس پیشگیري از افت تحصیلی
مورد پیگیري قرار گیرد.
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برگ خروجی سامانه کارنامه سالمت الکترونیک

8

دستورالعمل اجرا و نمره گذاري کارنامه سالمت روان دانشجويان در سال تحصیلی 1401 -1402

راهنمای برگ خروجی سامانه کارنامه سالمت الکترونیک
در برگه خروجی کارنامه سالمت روان که توسط سامانه سجاد ایجاد می شود ،عالوه بر مشخصات فردي دانشجو ،جدول اولویت بندي
مشکالت شناسایی شده نیز وجود دارد و براي دانشجویانی که به یکی از دالیل مندرج در جدول شماره  2به عنوان دانشجویان غربال شده شناسایی
شده اند؛ پیامی نمایش داده می شود که لزوم مراجعه به مرکز مشاوره براي بررسی بیشتر را مورد تاکید قرار داده است .بر اساس اطالعات این برگه،
مرکز مشاوره نسبت به بررسی مشکل دانشجو اقدام خواهد کرد .بدیهی است همانطور که در جدول شماره  1ذکر شد ،پیگیري هاي مربوط به
مشکالت روانشناختی ،ارزیابی مددکاري اجتماعی و یا ارجاع به کارشناس مداخالت تحصیلی بر حسب مشکل شناسایی شده صورت خواهد پذیرفت.
یادآوری :الزم است مراکز مشاوره با توجه به شرایط و امکانات خود شیوه اجرای مصاحبه پذیرشی (حضوری یا تلفنی) را انتخاب و بر
اساس آن به دانشجویان اطالع رسانی نمایند.
در فرم خروجی جدول اولویت بندي پیگیري و مداخالت به صورت زیر نمایش داده شده و بر حسب وجود هر مشکل ،عالمت اختصاري مربوطه در
جدول قید خواهد شد.
فرم خام جدول اولویتبندی پیگیری و مداخله در فرم خروجی کارنامه سالمت روان

GP:
P1
P2
P3
SW
E
راهنمای جدول اولویتبندی پیگیری و مداخله در فرم خروجی کارنامه سالمت روان

Gr
pr

نمره کل آسیب روانی
GP:
اولویت اول
P1
مداخالت
اولویت دوم
P2
روانشناختی
اولویت سوم
P3
مداخالت مددکاري اجتماعی
SW
مداخالت تحصیلی
E

عالئم اختصاري
S.T
S.A
GP>80
C.T
GP>55<80 P.T
F.P
D
E.P
C.I

نمره کل آسیب روانی =  ( GPمجموع نمرات سواالت بخش اول)
سوال  24بخش دوم =  ( P.Tاین سوال جواب بله  /خیر دارد )
سوال  25بخش دوم =  ( C.Tاین سوال جواب بله  /خیر دارد )
سوال  26بخش دوم =  ( S.Tاین سوال جواب بله  /خیر دارد )
سوال  27بخش دوم =  ( S.Aاین سوال جواب بله  /خیر دارد و مشخص می کند فرد اقدام به خودکشی داشته است یا خیر)
سوال  28بخش دوم = ( F.P: VL/L/H/VHدانشجویان داراي نگرانی از مشکالت اقتصادي(خیلی کم  / VLکم  / Lزیاد  / Hخیلی زیاد) VH
سوال  29بخش دوم = ) Dآیا معلولیت یا بیماري خاصی دارید یا نه؟ (
سوال  30بخش دوم = ) Grآیا کسی از اعضاي درجه اول خانواده یا دوست صمیمی شما بر اثر ابتال به کرونا فوت شده است؟(
سوال 36بخش سوم = ( E.Pدر یک سال تحصیلی گذشته کدام یک از مسائل آموزشی زیر براي شما ایجاد شده است؟)
سوال  37بخش سوم = ( C.Iتا چه حد به رشته تحصیلی خود عالقه دارید؟)
سوال  38تا  40بخش سوم= ( Prاهمالکاري تحصیلی)
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 )4مرحله دوم و سوم اجرای کارنامه سالمت روان :پیگیری دانشجویان شناسایی شده و مصاحبه
اجراي کارنامه سالمت روان در سال تحصیلی جاري نیز به صورت کلی همانند سال هاي قبل و در سال  1401به صورت سه مرحله اي اجرا خواهد
شد .مرحله اول ،تکمیل کارنامه سالمت روان در سامانه سجاد و غربال اولیه و شناسایی دانشجویان در معرض خطر و طبقه بندي دانشجویان در یکی از
اولویت هاي پیگیري و مداخله است .اجراي مرحله دوم انجام مصاحبه نیمه ساختارمند بر اساس فرم مصاحبه پذیرشی است .فرم مصاحبه پذیرشی در
دو نسخه الف و ب به ترتیب ویژه دانشجویان ورودي جدید و دانشجویان شاغل به تحصیل است .پس از ارزیابی اولیه از طریق مصاحبه پذیرشی ،در
صورت تائید مشکل دانشجو براي اجراي مرحله سوم و انجام مصاحبه تشخیصی ،در صورت تائید مشکل و تمایل دانشجو به استفاده از خدمات مرکز
مشاوره ،دانشجو به مشاور/روانشناس/مددکار اجتماعی ارجاع داده می شود.
هدف از اجراي مرحله دوم (مصاحبه پذیرشی) بررسی اولیه و ایجاد آمادگی در دانشجو براي تماس درمانگر براي ارزیابی و مصاحبه است و هدف مرحله
سوم (مصاحبه تشخیصی) بررسی دقیق تر و تشخیص مشکل شناسایی شده در دانشجویان ارجاعی از مرحله قبل است .لذا در صورتی که دانشجو در
یکی از اولویت هاي پیگیري و مداخله قرار گرفته و نیاز به مصاحبه  MINIوجود دارد ،درمانگر بر حسب تشخیص خود با استفاده از فرمت مصاحبه
ساختار یافته  MINIارزیابی بالینی الزم را انجام داده و در صورت تائید مشکل ،دانشجو در فرایند درمان در مرکز مشاوره قرار می گیرد.
به عبارت دیگر پس از مصاحبه پذیرشی توسط کارشناس (مرحله دوم) دانشجو براي ارزیابی و مصاحبه بالینی به طور مستقیم به یکی از درمانگران
ارجاع داده می شود تا عالوه بر انجام مرحله سوم ،نسبت به مداخله و درمان نیز اقدام الزم صورت گیرد .در فرم  MINIتغییري صورت نگرفته و
همانطور که ذکر شد اجراي کامل یا بخش هایی از آن به تشخیص مصاحبه گر خواهد بود.
نکته  :1این احتمال وجود دارد که تعدادي از دانشجویان به صورت همزمان در چند اولویت پیگیري و مداخله قرار گیرند که در این صورت مالک
اولویت مصاحبه و پیگیري ،اولویت باالتر است اما الزم است همه مشکالت شناسایی شده اعم از مشکالت روانشناختی ،مشکالت مربوط به مددکاري
اجتماعی و مشکالت تحصیلی به ترتیب اهمیت و اولویت توسط کارشناسان مربوطه نیز مورد بررسی و پیگیري قرار گیرند.
نکته  :2بدیهی است ارجاع دانشجویان براي مرحله سوم (مصاحبه تشخیصی از طریق فرم  ،MINIتنها پس از تماس و بررسی اولیه کارشناس پیگیري
کننده صورت خواهد گرفت.
نکته  :3مراکز مشاوره الزم است بعد از انجام مصاحبه و یا پیگیري براي دانشجویانی که مرحله دوم را گذرانده اند ،نتیجه را در سامانه کارنامه سالمت
روان الکترونیک ثبت نمایند.
نکته  :4نحوه انجام مصاحبه پذیرشی (تلفنی یا حضوري) به انتخاب مرکز مشاوره و بر اساس امکانات و شرایط ناشی از شیوع بیماري کرونا در زمان
اجراي طرح خواهد بود ولی انجام مصاحبه تشخیصی (مرحله سوم) صرفا به صورت حضوري و در محل مرکز مشاوره دانشگاه خواهد بود.
نکته  :5فرم مصاحبه پذیرشی صرفاً براي ارزیابی مشکالت روانشناختی و مددکاري اجتماعی طراحی شده و دانشجویانی که نیازمند مداخالت
تحصیلی هستند ،پس از ارجاع به کارشناس مربوطه از طریق دستورالعملهاي توصیه شده در "طرح پات" مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهند گرفت.
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نحوه انجام مرحله دوم(مصاحبه پذیرشی) طرح پایش سالمت روان دانشجویان
همانطور که اشاره شد مراکز مشاوره الزم است پس از اجراي مرحله اول ،با استفاده از امکانات گزارش گیري در سامانه سجاد ،بر ترتیب اولویت هاي
تعیین شده ،بالفاصله نسبت به پیگیري موارد شناسایی شده اقدام نمایند .دانشجویانی که بر اساس دستورالعمل مرحله اول اجراي پایش سالمت روان
نیازمند بررسی بیشتر هستند با استفاده از فرم مصاحبه پذیرشی که در واقع یک مصاحبه نیمه ساختاریافته است مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت .این
فرم در دو نسخه الف ویژه دانشجویان ورودي جدید (با رنگ نارنجی) و نسخه ب ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل (با رنگ آبی) ارائه شده است.
مرحله دوم :مالحظات اجرای مصاحبه پذیرشی
پس از تماس کارشناس مرکز با دانشجو (و یا مراجعه حضوری دانشجو) فرایند زیر اجرا می شود:
فرم مصاحبه پذیرشی یک پرسشنامه نیمه ساختار یافته براي ارزیابی و بررسی اولیه مشکل احتمالی است .در بخش اول سئواالت و بخش دوم نظر
کارشناس ثبت خواهد شد و در صورت ارجاع به مرحله سوم ،نتیجه نهایی مصاحبه تشخیصی مجددا در انتهاي این پرسشنامه ثبت خواهد شد.
لطفا به مالحظات مربوط به سئواالت مصاحبه هاي پذیرشی توجه فرمائید:
 -1معرفی خود و تالش براي برقراري ارتباط موثر با دانشجو و اطالع از اینکه آیا دانشجو در زمان و مکان مناسبی براي ادامه مصاحبه قرار دارد یا خیر؟
* توجه کارشناس به زمان مناسب برای تماس با دانشجو امری بدیهی است.
 -2تشریح هدف از تماس با دانشجو :پیگیري نتیجه شرکت دانشجو در طرح کارنامه سالمت روان توسط مرکز مشاوره
 -3چک کردن مشخصات دانشجو با اطالعات ثبت شده در سامانه الکترونیکی کارنامه سالمت روان
 -4بررسی سابقه قبلی مراجعه به مرکز مشاوره (پرونده قبلی در مرکز مشاوره) براي دانشجویان شاغل به تحصیل و اطالع از قرار داشتن دانشجو در فرایند درمان
(دارویی و یا غیر دارویی)
 -5اطالع از سابقه شرکت دانشجو در طرح پایش سالمت روان و همچنین دعوت دانشجو به دلیل مشکل شناسایی شده و نتیجه مراجعه دانشجو
 -6ذکر دلیل کلی تماس با دانشجو (پیگیري کارنامه سالمت روان) و عدم اشاره به جزئیات پاسخ هاي دانشجو به سئواالت کارنامه سالمت روان (کارشناس بر اساس
اولویت پیگیري دانشجو مساله را مطرح نماید .مثال :شما اخیراً بنا به دالیلی تحت فشار روانی زیادي قرار داشته اید یا اینکه فرد عزیزي را بر اثر ابتال به کرونا از
دست داده اید و ). ...
 -7طرح سئوال در مورد عملکرد عمومی دانشجو در هفته هاي اخیر و پرسیدن نظر دانشجو در مورد وضعیت فعلی خود (که باعث قرار گرفتن در یکی از اولویت هاي
پیگیري و مداخله شده است) .کار شناس ارزیابی کننده در پایان مصاحبه ،نظر نهایی خود را نسبت به رد مشکل و یا احتمال/قطعیت وجود مشکل در بخش دوم
(نتیجه مصاحبه و نظر کارشناس) و در بند  2ثبت نماید.
 -8معرفی یک مشاور /روانشناس /مددکار اجتماعی (در صورت تائید مشکل) براي ارجاع و بررسی بیشتر وضعیت دانشجو و تعیین نوبت و تشریح فرایند کار
 -9در صورت مخالفت دانشجو براي همکاري حتماً دلیل مخالفت دانشجو سئوال شده و در فرم پیگیري ثبت شود .سعی شود در هر حالتی مصاحبه اولیه با یک
پایان خوب خاتمه یابد و اطالعات الزم در مورد نحوه استفاده از خدمات مرکز مشاوره در اختیار دانشجو قرار گیرد.
 -10ارجاع دانشجو به یک مشاور /روانشناس /مددکار اجتماعی بر حسب اولویت پیگیري (جدول  )2براي تماس با دانشجو (یا بالعکس) تا در مورد مشکل صحبت
کنند.
 -11ثبت اطالعات پیگیري مرحله دوم در " فرم ثبت اطالعات مرحله دوم و سوم طرح پایش سالمت روان دانشجویان" (فرم پیوست)

نکته  :1براي دانشجویانی که در حال حاضر در فرایند درمان در مرکز مشاوره قرار دارند ،نیازي به اجراي مرحله دوم و سوم وجود ندارد و ضمن ثبت
نتیجه اولیه کارنامه سالمت روان(اولویت پیگیري) از دانشجو براي تداوم درمان در مرکز مشاوره دعوت شود.
نکته  :2ضروري است پاسخنامه کارنامه سالمت روان دانشجویانی که براي پیگیري به مرحله سوم ارجاع می شوند از سامانه کارنامه سالمت
روان الکترونیک استخراج و در اختیار مصاحبه کننده قرار گیرد تا در صورت تائید نهایی مشکل و قرار گرفتن دانشجو در فرایند درمان در پرونده سوابق
درمانی دانشجو در مرکز مشاوره نگهداري گردد.
نکته  :3در جریان ارزیابی و مصاحبه ،حتماً وضعیت افکار و اقدام به خودکشی بررسی و نتیجه در فرم مصاحبه ثبت شود .در صورت وجود خطر
خودکشی و بخصوص عدم همکاري دانشجو براي ادامه درمان بر اساس مفاد " برنامه جامع پیشگیري و مداخله در خودکشی در محیطهاي دانشگاهی"
اقدام شود.
نکته :4مناسب تر است که اجراي مرحله سوم یعنی مصاحبه هاي پذیرشی توسط مشاوران و درمانگران مرکز انجام شود.
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تصویر فرم الف -مصاحبه پذیرشی پایش سالمت روان -ویژه دانشجویان ورودی جدید
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تصویر فرم ب -مصاحبه پذیرشی پایش سالمت روان -ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل
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نحوه اجرای مرحله سوم (مصاحبه تشخیصی) طرح پایش سالمت روان دانشجویان
هدف از اجراي این مرحله تشخیص و مداخله الزم براي پیگیري و درمان مشکالت شناسایی شده دانشجویان است .در صورتی که دانشجو در یکی از
اولویت هاي اول تا سوم مداخالت روانشناختی قرار گیرد ،نیاز به مصاحبه  MINIوجود دارد .درمانگر با استفاده از فرمت مصاحبه ساختار یافته MINI
ارزیابی بالینی الزم را انجام داده و در صورت تایید مشکل ،دانشجو در صورت تمایل در فرایند درمان در مرکز مشاوره قرار می گیرد .به عبارت دیگر
پس از تایید اولیه توسط کارشناس(مرحله دوم) دانشجو براي ارزیابی و مصاحبه بالینی به طور مستقیم به یکی از درمانگران ارجاع داده می شود تا
عالوه بر انجام مرحله سوم پیگیري ،نسبت به مداخله و درمان نیز اقدام الزم صورت گیرد .در فرم ( MINIتصویر پیوست) تغییري صورت نگرفته است
و همانطور که ذکر شد اجراي تمامی یا بخش هایی از آن به تشخیص مصاحبه گر خواهد بود.
نکته  :1در صورتی که دانشجو صرفاً در یکی از اولویت هاي مداخالت مددکاري اجتماعی قرار گیرد ،براي ارزیابی ،مداخله و حمایت هاي اجتماعی
الزم ،به مددکار اجتماعی ارجاع می شود .به عبارت دیگر پس از بررسی اولیه کارشناس(مرحله دوم) و تایید مشکل و نیاز دانشجو به استفاده از خدمات
مرکز مشاوره ،دانشجو به طور مستقیم در فرایند مداخالت مددکاري اجتماعی قرار خواهد گرفت.
نکته :2مصاحبه کنندگان ،الزاماً داراي حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته هاي مشاوره و یا روانشناسی باشند و حتی المقدور
از بین مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره که تجربه کافی در مداخله و درمان مشکالت روانشناختی دانشجویان دارند ،انتخاب شوند.
نکته  :3مصاحبه هاي تشخیصی صرفاً از طریق فرم مصاحبه  MINIو به صورت حضوري و در محل مناسبی از مرکز مشاوره انجام شود.
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دستورالعمل اجرا و نمره گذاري کارنامه سالمت روان دانشجويان در سال تحصیلی 1401 -1402

تصویر صفحه اول فرم مصاحبه :MINI
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