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 دانشجويي  درمان و مشاوره و داشتهمركز ب ۲-۴-۴

 

 مشخصات كارشناسان مركز: ۱-٤-٤-٢جدول 

 

 دتعدا مشخصات كارشناسان مركز

 ۴ وقت  مشاوران تمام

 ۳۷ وقت  مشاوران پاره

 ۳ وقت  مددكاران پاره

 

 

 مراجعه به مرکز دليلن يتر عيشا: ۲-٤-٤-٢جدول 

 

 جمع مرد زن نوع مشکل ترتيب اولويت

 ۱۲۶۴ ۳۳۰ ۹۳۴ تحصيلی ۱

 ۷۹۲ ۲۵۱ ۵۴۱ ازدواج ۲

 ۵۸۷ ۱۸۵ ۴۰۲ ارتباطی ۳

 ۴۶۵ ۲۱۲ ۲۵۳ افسردگی ۴

 ۴۰۸ ۸۵ ۳۲۳ زناشويی ۵

 ۳۰۱ ۱۴۰ ۱۶۱ اختالل شخصيت ۶

 ۲۴۰ ۶۸ ۱۷۲ اضطرابی ۷

 ۲۲۸ ۱۰۷ ۱۲۱ فوبی اجتماعی ۸

 ۲۱۶ ۵۲ ۱۶۴ سازگاری ۹

 ۱۷۸ ۸۱ ۹۷ تهديد و افکار خودکشی ۱۰

 ۱۷۳ ۴۱ ۱۳۲ راب فراگيراضط ۱۱

 ۱۶۴ ۳۰ ۱۳۴ خانوادگی ۱۲

 ۱۴۷ ۵۴ ۹۳ وسواس ۱۳

 ۱۳۳ ۵۶ ۷۷ شغلی ۱۴

 ۵۲۹۶ ۱۶۹۲ ۳۶۰۴ جمع
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 هلات تيوضع مراجعان به مرکز به تفكيك توزيع: ٣-٤-٤-٢جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیيتحص هاي گروهک يتفک مركز به ن بهامراجع توزيع: ٤-٤-٤-٢جدول 
 

 درصد تعداد هاي تحصيلی گروه

 ۶۶.۶۲ ۵۵۱۴ علوم انسانی

 ۹.۹۴ ۸۲۳ علوم پايه

 ۱۲.۰۶ ۹۹۸ مهندسي و فنی

 ۱۱.۳۸ ۹۴۲ کشاورزی

 ۰.۰۰ ۰ هنر

 ۱۰۰ ۸۲۷۷ جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد هلاوضعيت ت

 ۶۹۸۸ مجرد

 ۱۲۸۹ هلامت

 ۸۲۷۷ جمع
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 شده جلسات برگزار توزيع: ۵-٤-٤-٢جدول 

 

 درصد تعداد جلسات

 ۴۴.۹۸ ۳۸۳۴ مشاوره

 ۲۳.۵۱ ۲۰۰۴ درمانی  روان

 ۲۸.۳۸ ۲۴۱۹ مددکاری

 ۲.۹۳ ۲۵۰ سنجی  روان

 ۰.۱۹ ۱۶ روانپزشکی

 ۰.۰۰ ۰ ساير موارد

 ۱۰۰ ۸۵۲۳ جمع

 

 

 هاي آموزشي ها و دوره كارگاه: ٦-٤-٤-٢جدول 
 

 هاي مورد آموزش حوزه
 آموزش

 ) نفر ساعت(
 تعداد

 ۱ ۴۵۰ ارشد یکارشناس یکارگاه آمادگ

 ۱ ۲۴۰ اعتماد به نفس شيکارگاه افزا

 ۱ ۳۰۰ نيروابط زوج ليکارگاه تحل

 ۱ ۳۰۸ یشناخت یکارگاه خطاها

 ۱ ۲۵۰ کارگاه کودک درون

 ۲ ۴۵۰ استرس تيريکارگاه مد

 ۶ ۲۰۵۰ از ادواج شيپ یها کارگاه مهارت

 ۵ ۲۳۶۰ یليتحص یها کارگاه مهارت

 ۳ ۲۸۸۰ یزندگ یها کارگاه مهارت

 ۲ ۴۵۰ سالم و ناسالم یکارگاه وابستگ

 ۴ ۶۰۰ یگروه خودشناس

 ۳ ۱۱۲۵ یيارويگروه رو
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 موارد پژوهشی: ۷-٤-٤-٢جدول 
 

 نمونه آماري پژوهش موضوع

 ۸۹دالورود دانشجويان جدي سالمت روان  اسيمق یبخش دوم طرح استاندارد ساز یاجرا

 ۸۹دالورود دانشجويان جدي  انيسالمت دانشجو شيطرح پا یاجرا

 ۸۹دالورود دانشجويان جدي ها و خدمات مرکز مشاوره  تيدرخصوص فعال یازسنجيجام پژوهش نان

 ۸۹دالورود دانشجويان جدي  یو هدفمند یزشيانگ یساختارها یبررس

 ۸۹دالورود دانشجويان جدي گردان  روان یبه مصرف مواد و داروها شيگرا یبررس

 گرا ان خودکشیدانشجوي تاکنون ۸۴سال  گرا از یخودکش انيدانشجو تيوضع یفيتوص یبررس

 

 

 

 توزيع انتشارات دانشجويي برحسب موضوع: ٨-٤-٤-٢جدول 

 

 شمارگان انواع موضوع

  ۳۰۰۰ ١ بروشور زندگی دانشجويی شروع فصل پنجم زندگی

عالئم ج، از ازدوا شيپ يیشش اشتباه بزرگ در آشنا(بروشورهای مربوط به ازدواج با سه عنوان 

 )ميشو يکه در انتخاب همسر مرتکب م یاشتباهات، قبل از ازدواج يیده در آشناهشداردهن
۳ ٩٠٠ 

 ۱۰۰۰ ١ و آينده شغلی و تحصيلی  مشهد های تحصيلی دانشگاه فردوسی بروشورهای معرفی رشته

 )حلقه ۹(سري  ۳ ١ های پيش از ازدواج دی آموزش مهارت سی

 )قهحل ۶(سري  ۳ ١ های پيشگيری از اعتياد دی سی

 
 


