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1399مرکز مشاوره در سال گزارش عملکرد
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ارائه خدمات مشاوره و درمانی حضوری و غیر حضوری
1399

شیوه تعداد نوع خدمات ردیف

مشورپاپلیکیشناز طریق  15366 ارائه خدمات مشاوره آنالین  1

مشاوره تلفنی 9300 ارائه خدمات مشاوره تلفنی   2

حضوری   5191 حضوری  رواندرمانیارائه خدمات مشاوره و  3

حضوری 3069 ارائه خدمات روانپزشکی حضوری   4

حضوری 746 (  یکیتحریک الکتر-نقشه مغزی)نوروتراپیخدمات  5

حضوری 9204 (راهنماییمصاحبه،)خدمات مددکاری اجتماعی  6

تلفنیتماس  2038 TelL)پیگیری تلفنی وضعیت روانشناختی  followup) 7

43665 جمع
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درصد تغییرات 99سال  98سال  موضوع ردیف

0.01_ جلسه43655 44071 مشاوره و رواندرمانی 1
___ مصاحبه25740 ____ یمصاحبه تلفنی طرح همدلی و خوشامدگوی 2

27.8+ عنوان  122 عنوان  88 تولید محتوای آموزشی 3

10.7+
33.8+

دروه261
176917

دوره233
117039

دوره های آموزشی بهداشت روانی
(ساعت شرکت کننده نفر) 4

معاونت دانشجویی
99و 98مقایسه عملکرد مرکز مشاوره در سال 
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هگزارش ثانوی

28

7

با دانشجویانطرح بزرگ همدلی کوشش در جهت حفظ پیوند دانشگاه با دانشجو و اجرای 
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هدفگروه اهدافطرحعنوان 
بازه زمانی  
اجرای طرحابزار اجرای طرح

تعداد کل
هاتماس

تعداد 
-مصاحبه

انجام  های
شده

مثبت اجرای  پیامدهای 
طرح

طرح 
خوشامدگویی

گاه و ارتباط مؤثر دانشتعامل •
دانشجویانبا 

کمک به ایجاد حس هویت •
دانشجویی

-های روانیحمایتارائه 
اجتماعی

امو مداخالت زودهنگنیازسنجی 

دانشجویان مقطع  

کارشناسی ورودی 

(1399)جدید

99/09/05از تاریخ 

1399/10/15لغایت 

تلفنی  مصاحبه 

سوالی نیمه 40پرسشنامه 

ساختاریافته

38473202

ق احساس ارزشمندی و تعلتقویت 

اجتماعی در دانشجویان

فضای همدالنهبرقراری 

شدن فرصتی برای بیان فراهم 

تجربیات، مشکالت و هیجانات 

.دانشجویان

طرح خوشامدگویی به دانشجویان کارشناسی ورودی جدید



 کرونادر ایام خوشامدگوییخالصه نتایج طرح

معاونت دانشجویی

گویه ها

دانشجویانکل
کم

%

متوسط

%

زیاد

%

2890عالقه به رشته تحصیلی

رضایت از کیفیت سامانه یادگیری آموزشی 
(elearn/skyroom/Zoom)5/213/281/6

11485رضایت از کیفیت تدریس اساتید

41462جازیرضایت از کیفیت یادگیری در آموزش م

وشی گ)دسترسی به تجهیزات آموزشی معمول 
2791(تاپهوشمند، لپ 

132562کرونابه دلیل شیوع بیماریغمگینیاحساس 

91873امید به آینده

21582احساس ارزشمندی و مفید بودن

وضعیت 
ابتال

تعداد

وضعیت سالمتیاقدامات درمانی

ر  بستری د
منزل

ر  بستری د
انبیمارست

گذراندنفتهبهبودیا
دوره  
درمان

فوت  
شده

دانشجو
4494262343118-

اعضای  
6053312745571830خانواده
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شجویان    وضعیت ابتال به بیماری کرونا، درمان و بهبودی دان

ویان وضعیت آموزشی و روانشناختی دانشج
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گاهدانشاجتماعیمسئولیتراستایدرجامعهآحادودانشجویانروانسالمتسوادارتقایهدفباروانیبهداشتوبینارهای

بصورتکیفیومجرباساتیدازگیریبهرهروان،بهداشتمختلفموضوعاتدردانشجویاننیازمندیهایبهتوجهباروانیبهداشتوبینارهایبرگزاری
.میگرددبرگزارروزانهبصورتورایگانبصورتوبینارهااین.دانشجویانکلیهحضوربرایروماسکایپلتفرمقالبدروکشوری

معاونت دانشجویی
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میزان مشارکت 
دانشجویان سایر  

دانشگاه های
(درصد)کشور

میزان مشارکت
دانشجویان 

دانشگاه تهران
(درصد)

نفرساعت
تعداد

شرکت  
کنندگان

ده  تعداد وبینارهای برگزار ش
تاکنون

51 49 176352 86823 195
وبینارهای 
دانشجویی

درصد میزان رضایتمندی کلی  
دانشجویان

72/8 خیلی خوب

24/7 خوب

2/2 متوسط

0.3 ضعیف

نظرسنجی

1399-وبینارهای دانشجویی

https://www.skyroom.online/ch/moshavereh99/mental-health
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ز طریق ارتقا توانمند سازی کارشناسان و متخصصان مراکز مشاوره دانشگاهای کشور ا
برگزاری  وبینارهای آموزشی تخصصی معاونت دانشجویی

1399-بینارهای تخصصیو

میزان مشارکت  
کارشناسان سایر دانشگاه  

(درصد)کشورهای

میزان مشارکت  
کارشناسان دانشگاه  

(درصد)تهران 
نفرساعت

تعداد
شرکت کنندگان

نتعداد وبینارهای برگزار شده تاکنو

86 14 47812 8596 62
ویژه )وبینارهای تخصصی

کارشناسان مراکز مشاوره  
(دانشگاه های کشور

81 19 13200 4400 14 جلسات آموزشی مراجعان  
دشوار



تیراژ تعداد موضوع ردیف

الکترونیکی عنوان50 یان و تولید و انتشار بروشور و خودآموز بهداشت و روان ویژه دانشجو
آحاد جامعه

1

الکترونیکی شماره2 و انتشارگاهنامه معلم مهرویژه اعضای هیئت علمیتولید 2

الکترونیکی شماره4 ن و گاهنامه تخصصی سالمت روان ویژه کارکناتولید و انتشار 
متخصصان مراکز مشاوره

3

نسخه1000 جلد1 تمرکز بر مراکز مددکاری اجتماعی دانشگاهتولید و انتشار کتاب
مشاوره

4

الکترونیکی شماره12 تولید و انتشار ماهنامه پیام مشاور ویژه دانشجویان 5

الکترونیکی عنوان32 تولید و انتشار موشن گرافی بهداشت روانی 6

الکترونیکی عنوان17 تولید و انتشار پادکست های بهداشت روانی 7

الکترونیکی عنوان13 تولید و انتشار ویدئوهای آموزشی بهداشت روانی 8

تولید و انتشار محتوای بهداشت روانی
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نمونه ای از فعالیت های انتشاراتی
معاونت دانشجویی
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دانشجویاناجتماعیانزوایکاهشومجازیترمدراجتماعینشاطواجتماعیمشارکتارتقا
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زمان تعداد افراد سطح برنامه موضوع

خردادماه تا 
99اسفند ماه  نفر2000 کشوری

رم مسابقات تبرگزاری
کرونایی

99آبان تیم70 کشوری قه برگزاری اولین مساب
مجازی پانتومیم

99آبان و آذر  تیم32 کشوری
مسابقات برگزاری

و کشوری مجازی دومین

در دست اجرا کشوری
اولین جشنواره ملی  

ت فرهنگی هنری بهداش
روان دانشجویان

15



دارای مشکالت اقتصادی جهت اعطای وام تبلتشناسایی دانشجویان

16

معاونت دانشجویی
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مقطع تحصیلیجنسیت

جمع کل دکتری تخصصیکارشناسی ارشدکارشناسیپسردختر

118771315014196

مددکاری اجتماعی



99سال حمایتهای اقتصادی واحد مددکاری اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه تهران در 

جمع مبالغ پرداختی 
(ریالمیلیون )

(میلیون ریال)مبلغ
تعداد 
نفرات

نوع حمایت

280
5کارشناسی 

7ارشد 
10دکتری 

40 بورسیه بنیاد مصلی نژاد

22 - 15 بنیاد جمالزاده

348 20 18 خیرین

2/340 20 117 بنیاد حامیان دانشگاه

80 1 80 کمک های موردی و مستمر ماهیانه

180 3 60 سبد کاال

100 10 10 پرداخت وام شرافتی

108 - 6 جامعه نیکوکاری ابرار

50 مبالغ متغیر   1 کمک هزینه جهیزیه

200 - - نژادمصلیبن فروشگاه شهروند بنیاد فرهنگی

3/678 جمع کل 17



اقدامات انجام شده دبیرخانه دانشجویان دارای اختالل هویت جنسی

  برگزاری کارگاه آموزشی ویژه  متخصصان و کارشناسان

 کتاب راهنمای تخصصی  چاپ

  تهیه دستورالعمل کار با دانشجویان دارای اختالل هویت جنسی

 یاعم ازانتقال)از دانشجویان دارای مشکالت تحصیلی و آموزشی حمایت-
(...مهمانی و -مشروطی

برگزاری جلسات درمان دارویی و غیر دارویی

 جهت تسریع روند بررسیبا پزشکی قانونی ارتباط
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توضیحات(المیلیون ری)مبلغتعدادنوع حمایت

صندوق رفاه کشور163200ودیعه مسکن

کمک هزینه های  

درمانی
TSدبیرخانه 11196

کمک هزینه اعمال  

جراحی
صندوق رفاه کشور12215

صندوق رفاه کشور5310لیکمک هزینه تحصی

TSدبیرخانه 9162ینیازهای ضروری زندگ

_______4/083___جمع

معاونت دانشجویی
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زود هنگامو ارائه خدماتمشکالت روان شناختی شناسایی دانشجویان دارای 

پیگیری کارنامه سالمت روان دانشجویان

درصد60 ره  در حال حاضر نیازی به مشاو
ندارد درصد92

موفقتماس 
درصد30 نموده و تحت مشاوره  مراجعه 

قرار دارد
درصد4 مشاوره اعتماد ندارد به 

درصد6 اقدام خواهد کردبعدا 
درصد92 پاسخگوییعدم 

درصد8 درصد8تماس ناموفق بودن شماره تماس  اشتباه 

:1399دانشجویان ورودی سال :دانشجویان شاغل به تحصیل 

11930نفر                                                       27304



1399در سال موارد مداخله در بحران

20

موضوع مقطع تحصیلی جنسیت لتعداد ک

خودکشی کامل اقدام به خودکشی کشیتهدید به دیگر یافکار خودکش

یدکتری تخصص کارشناسی
ارشد

کارشناسی پسر دختر

پسر49 دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر

1 1 4 1 1 - 28 13 3 25 21 34 15
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هیئت علمیاعضای آموزش بهداشت روانی 

مسئول برگزاری تاریخ نفرات موضوع ردیف

مرکز مشاوره دانشگاه 99/10/23 نفر177 م کروناوبینار ضرورت توجه به بهداشت روان دانشجویان در ایا 1

پردیس فارابی 99/07/11 نفر45 جلسه اعضای هیات علمی پردیس فارابی 2

دانشکده برق و کامپیوتر 99/12/06 نفر30 وبینار نقش اساتید در بهداشت و روان دانشجویان 3

خدمتضمنمرکز آموزش های  99/12/20 نفر35
چهار جلسه

مهارت های ارتباطی اعضای هیئت علمی 4

1399اسفند _معاونت دانشجویی
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وبینار ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا

ویژه  اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه

17:30الی15ساعت1399/10/23:برگزاریتاریخ

روماسکای-تهراندانشگاهمشاورهمرکز:برگزاریمحل

(نفر از مدیران و متخصصان دانشگاه50هیأت علمی و 127)نفر 177: تعداد شرکت کنندگان

سخنرانان

دکتر سعید حبیبا
معاون دانشجویی دانشگاه تهران

حمید پیروی
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

دکتر احمد حاجبی
یاد  مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و اعت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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1399سال ویژه کارکنان دانشگاه بهداشت روانی آفالین برنامه های آموزشی 

Bayan.ut.ac.ir

فصلردیف
تعداد برنامه های 

برگزار شده
تعداد 

شرکت کنندگان
نفرساعت

74963120بهار و تابستان1

83782484پاییز2

119234165زمستان3

2617979769جمع کل

معاونت دانشجویی
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:  تعداد کل شرکت کنندگان

نفر ساعت20556معادل با نفر5139

مدرس موضوع

دکتر اعظم نوفرستی شادکامی

دکتر محمد کاظم زاده اهمالکاری

دکتر محمد کاظم زاده  مدیریت استرس

دکتر محمد کاظم زاده ریحل مساله و تصمیم گی

دکتر هومان نارنجی ها ادباورهای غلط درباره اعتی

دکتر هومان نارنجی ها ادانستنیهایی ماری جوان

های زندگیبرنامه های آموزشی الزامی مهارت
(2و 1پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی )

آموزشیویدیویبه صورت غیرحضوری در قالب -1399سال 

Bayan.ut.ac.ir(  ویژه دانشجویان)

معاونت دانشجویی
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19برگزاری کنگره ملی دانشگاه و کوید
دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم

مرکز مشاوره دانشگاه شریف
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه شیراز

معاونت دانشجویی
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اه تهراندانشگ_علمی  مقاالت تاالر امیرکبیر_جلسه داوری
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شن هاتوسعه فعالیت های آموزشی اطالع رسانی و مداخله ای  از طریق سامانه و اپلیکی

1399اسفند _معاونت دانشجویی 27

توسعه صفحه اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه

داشبورد فضای مجازی

تولید  و ساخت اپلیکیشن نرسر و آ ب پ

اپلیکیشن مددکاری

معاونت دانشجویی



27
1399اسفند _معاونت دانشجویی

معاونت دانشجویی

28

ان  نفر دانشجوی719تعداد 
شناپلیکیثبت شده در 

مددکاری



معاونت دانشجویی

29

تعداد پرونده تعداد جلسات

192 36

کارگروه تخصصی مراجعان دارای مشکالت خاص

1399سال 
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ارمندان بررسی مشکالت تحصیلی، روان شناختی و خانوادگی دانشجویان و ک
ظر مشاغل در دانشگاه با حضور متخصصین سالمت روان و ارزیابی اظهار ن

تخصصی



 مجمع تشخیص مصلحت نظام کشورنماینده وزارت علوم در کمیته مبارزه با مواد مخدر.

 روان و آموزش پزشکیکمیته کشوری ایدز وزارت بهداشتنماینده وزارت علوم در ،.

 دانشجویان دبیرخانهTS با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان دانشجویان کشورکشور.

 استان تهرانفرهنگی، پیشگیری مبارزه با مواد مخدر نماینده سازمان دانشجویان وزارت علوم در شورای.

 دانشگاه های کشورمنطقه یک مراکز مشاوره دبیر.

 اعیو برگزاری برنامه های آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتمکشورهای عضو اکو همکاری و تعامل دبیرخانه.

 سازمان جهانی بهداشت غیرواگیردارهمکاری با دفتر مدیریت بیماری های(who ) در ایران و آژانسUNAIDSایران.

مرکز مشاوره دانشگاه و تعامل با سازمان های ملی و بین المللیجایگاه 
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 (.1400فروردین بهره برداری)گیری تعیین وقت اینترنتی، پرونده الکترونیکی و گزارشسامانه سام راه اندازی
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(1400فروردینرداریببهره)دانشگاهیانبیمارستانمرکزهمکاریباآنالینمشاورهخدماتارائهاپلیکیشنساختپیگیری.

1400برنامه های دردست اجرا سال 

 دانشجویان در معرض آسیبهوشمند شناسایی و رصد راه اندازی سامانه پیگیری

 (1400دردست پیگیری )دانشجویان مداخله در بحران راه اندازی و احداث مرکز پیگیری

 بدون دخانیات کشور و منطقه گواهی اولین دانشگاه اخذEMROاز سازمان جهانی بهداشت.

 بهداشت روانیمحتوایی سایت اندازی راه



1400خردادکواعضوکشورهایویژهاعتیادازاولیهپیشگیریمتخصصکادرتربیتآنالینآموزشیدورهدومین.

اجتماعیرفاهوتعاونکار،وزارتابمنعقدهنامهتفاهماجرایپیگیری.

کارکنانودانشجویانشناختیهایتوانمندیارتقاءکلینیکاندازیراه.

1400اردیبهشتدردانشجویانروانسالمتالمللیبینسمپوزیوماولینبرگزاری.

همیاران سالمت رواندانشجویی با همکاری کانون ورتوسعه فعالیت های مشارکت مح.

 همکاریادامه مرکز مشاوره دانشگاه و شعبات جهتای متخصصان صالحیت عمومی و حرفهبرگزاری آزمون و مصاحبه.
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طرح نوروزی 
بهداشت روان
با شعار 

من هستم چون ما هستیم
I am because we are

خود مراقبتی و دیگر 
مراقبتی   
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فراوان از هیات رییسه حمرتم اب س پاس
دانشگاه


