
 

  شیوه نامه آزمون داخلی تعیین صالحیت حرفه ای

روان شناسان و مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی 

 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

 

1399پاییز  
 



 پیشگفتار

   از استانداردهای مهم اخالق  (دانشجویی)روان شناسان و مشاوران شاغل در مراکز مشاوره صالحیت و شایستگی 

طبق این استانداردها معرفی مراجع باید به غه های مهم دفتر مشاوره و سالمت می باشد. حرفه ای و یکی از دغد

متخصصانی باشد که صالحیت حرفه ای داشته باشند. در واقع روان شناسان و مشاوران بایستی روش های درمانی به 

شناس و مشاور سه مولفه اساسی و یا تجربه داشته باشند. صالحیت حرفه ای روان ند که برای آنها آموزش دیدهکار بر

ستی از صالحیت یمشاورانی که قصد فعالیت در مراکز مشاوره را دارند بادانش، مهارت و پشتکار را شامل می شود. 

 حرفه ای آنان اطمینان داشت تا از آسیب های جدی که ممکن است برای مراجعین پیش آید پیشگیری نمود. 

دفتر مشاوره و سالمت از سیاست گذاری های خود برنامه های افزایش صالحیت  ،بنا به این استاندارد مهم اخالقی

و مشاوران از ری نمود. اجرای دوره های بازآموزی برای روان شناسان حرفه ای را در سال های اخیر جدی تر پیگی

م بیشتر و با با اهتما تخصصین بخصوص در شرایط فعلیآموزش م همچنین در این زمینه بود. جمله برنامه های مهم

 . پیگیری شدتید برجسته کشوری به صورت آنالین دعوت از اسا

استفاده از آزمون هایی که بتوان دانش و مهارت ، به نظر می آید با توجه به سیاست دفتر مشاوره و سالمت در این زمینه

پازل بود. برگزاری آزمون  این دانشجویی را ارزیابی کند قطعه خالیهمکاران و نیز افراد جویای کار در مراکز مشاوره 

مراکز مشاوره دانشجویی گام  یای از سوی دفتر مشاوره و سالمت و با همکاری تمامداخلی تعیین صالحیت حرفه 

با اجرای دوره های بازآموزی در کنار آن که مهمی در اعتبار بخشی به فعالیت روان شناسان و مشاوران عزیز خواهد بود 

انشناسی و مشاوره در حالت سکون باقی نماند و نقطه آغاز مناسبی برای افزایش صالحیت باعث خواهد شد دانش رو

 های حرفه ای و اطمینان مراجعین و مسئولین دانشگاهی باشد. 

د دانش و مهارت مرتبط با حرفه گام مهمی برای رش ،امید است این رویداد که برای اولین بار قرار است اجرا شود

 باشد.   تخصصی مان

 داشته اند بسیارزیادی تالش همکاران محترمی که در تهیه و تنظیم این طرحبی شائبه  تاز زحماجا دارد در پایان اما و 

منجر به تهیه و تنظیم این  که نظرات و تالش ارزنده شانآقایان دکتریعقوبی و پیروی  . همکاران محترممقدردانی کنم

که از نظرات تخصصی شان در تکمیل این و ظفر دکتر حسن آبادی  ی،دولتشاه، دکتر دکترطارمیان آقایان .شد شیوه نامه

ارایه پیشنهادهای با  کهمراکز مشاوره دانشجویی دوستان گرامی در تمامی  زحمات همچنین ازشیوه نامه استفاده شد. 

 بسیار سپاسگزارم.تکمیل این طرح ما را یاری کردند،  در مناسب

 دکتر منصوره السادات صادقی

  ره و سالمتمدیرکل دفتر مشاو
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 مقدمه

واجد شرایط جهت ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی  متخصصانبه کارگیری کارشناسان و ضرورت با توجه به 

دفتر مشاوره و سالمت ، متناسب با محیط های دانشجویی از دانش و مهارت الزم به دانشجویان و برخورداری

به صورت هر شش ای را های ارزیابی صالحیت حرفهمجموعه آزمون دارددر نظر  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بخش و ی کتبشامل بخش آزمون دو مرحله ای این ارزیابی طی یک  . به همین منظوربرگزار نمایدماه یک بار 

 ها شاغل و متقاضی همکاری در مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاهویژه همکاران  )عملی( صصیمصاحبه تخ

  د.شوبرگزار می

 

 الف( بخش کتبی:

هر کارشناس باید به  و مرتبط با صالحیت های پایه به شرح زیر است کههای مورد بررسی در بخش کتبی حیطه

 پاسخ دهد.  آنای چهارگزینهسوال  100

 صالحیت های پایههای مورد بررسی آزمون حیطه: 

 سوال ۳0    آسیب شناسی روانی -

 سوال ۲۵    شناختیاصول مشاوره و مداخالت روان -

 سوال ۲۵اصول مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی    -

 سوال 10     اصول پایه مددکاری -

 سوال 10     دارو شناسیروان  -

 

 

 



 منابع آزمون کتبی:

     آسیب شناسی روانی -

  1۷و  1۳و ۶و  ۵و  ۴و  ۳و  ۲فصل های  .به زبان ساده ترجمه فرهاد شاملو و همکاران DSM-5کتاب 

 اصول مشاوره و مداخالت روانشناختی     -

 ترجمه سیمین حسینیان .کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره نوشته دیوید گلدارد

 اصول مصاحبه بالینی و ارزیابی روانشناختی    -

جمند بخش انتشارات ار .توسا فرمندآترجمه  ،ویرایش چهارم .ه روانپزشکیکتاب راهنمای عملی مصاحب

 ( ۲۲۲تا  ۲۵ فحاتاز صهای اول و دوم )فصل 

  اصول پایه مددکاری -

فصل . و نقش ها و اهداف ینقش مددکار اجتماع فیتعر فصل اول: آموزشی دفتر مشاوره و سالمت جزوه

و  یغربالگر فصل چهارممشکالت.  یطبقه بند فصل سوم .یمراقبت یریگیدر بحران و پ مداخلهدوم 

 یعاجتما  تیحما

 روان دارو شناسی -

   ابچه آموزشی دفتر مشاوره و سالمتکت

 

 :)عملی( مصاحبه تخصصیبخش ب( 

عملی و تخصصی  بر توانمندیهایمتقاضی  و میزان تسلط مهارت ،شارزیابی دانبه تخصصی هدف از بخش مصاح

و ابعاد  می شود برگزارمنطقه ای  به صورتتوسط چند نفر از متخصصین  مصاحبه این حیطه فعالیت خود است.

تیم مصاحبه گران با پیشنهاد دبیرخانه منطقه و تایید  کند.مختلف فعالیت عملی فرد را اندازه گیری می

حوزه مختلف و بنا به حیطه تخصصی  ۴متقاضیان می توانند در  .دشودفتر مشاوره و سالمت تعیین می 



، مداخالت رواندرمانی تحصیلی و شغلیند از مداخالت حوزه عبارت ۴فعالیت حود مورد مصاحبه قرار گیرد. این 

 ، مداخالت رواندرمانی و مشاورهمشاوران، مداخالت رواندرمانی و مشاوره ویژه روانشناسانو مشاوره ویژه 

از متقاضیان انتظار می رود بنا به حوزه تخصصی مورد عالقه در خصوص  روابط بین فردی، زوج و خانواده.

 یز تسلط داشته باشند. منابع آموزشی زیر ن

 

 :منابعی برای مطالعه بیشتر جهت آمادگی برای مصاحبه تخصصی

 مداخالت تحصیلی و شغلی 

 .تالیف حمید رضا حسن آبادی و مریم احمدیان نسب .راهنمای گام به گام مداخله در مشکالت تحصیلی -  

 دفتر مشاوره و سالمت و جهاد دانشگاهی شهید بهشتی :انتشارات

 . انتشارات: دانشگاه اصفهان.دکتر احمد صادقیتالیف  .شناسی و مشاوره تحصیلی آسیب-

 آگاه :انتشارات .ترجمه مهرداد فیروزبخت .کتاب مشاوره شغلی: فرایند ها و فنون -

 مداخالت رواندرمانی و مشاوره ویژه روانشناسان    

 دانژه. . انتشارات:ه موتابی و الدن فتیتالیف فرشت .کتاب راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری-

 دفتر مشاوره و سالمت :انتشارات .ترجمه و تالیف حمید یعقوبی و حمید پورشریفی .کتابچه برنامه بتا -

بادی و منصوره سادات آحمیدرضا حسن  ،گردآوری حمید پیروی .کتابچه کمک های اولیه روانشناختی -

 انتشارات دفتر مشاوره و سالمت .صادقی

 مداخالت رواندرمانی و مشاوره ویژه مشاوران 

 . انتشارات: ارسبارانترجمه کیانوش زهراکار و همکاران .تالیف ریچارد نلسون.مقدمه ای بر مهارت های مشاوره  -

 دفتر مشاوره و سالمت :انتشارات .ترجمه و تالیف حمید یعقوبی و حمید پورشریفی .کتابچه برنامه بتا -



بادی و منصوره سادات آحمیدرضا حسن  ،گردآوری حمید پیروی .اولیه روانشناختیکتابچه کمک های  -

 دفتر مشاوره و سالمت :انتشارات .صادقی

 روابط بین فردی، زوج و خانواده    ویژه مداخالت رواندرمانی و مشاوره  

و جهاد  و سالمت دفتر مشاوره :انتشارات .تالیف فرشته موتابی و منصوره سادات صادقی .کتاب شکست عشقی -

 دانشگاهی شهید بهشتی

 قطره :انتشارات .تالیف شهربانو قهاری .کتاب مشاوره ازدواج -

 :انتشارات .(10و ۹و ۸و  ۷فصل های اد )ژینا جمشید ننترجمه  .تاری پیشرفتهکتاب زوج درمانی شناختی رف -

 ارجمند

 

 زمان برگزاری:

. زمان و شیوه برگزاری آزمون متعاقبا شدبار برگزار خواهد  ای سالی دویابی صالحیت حرفهآزمون داخلی ارز

 .خواهد شداعالم 

 

 شرکت کنندگان:

که نسبت به ارائه خدمات مشاوره، رواندرمانی، مشاوره تلفنی و روانسنجی با مراکز  وقتهمکاران پاره  تمامی

 ،روانشناسی و مشاوره هستند و فاقد پروانه سازمان نظام نمایندمشاوره دانشگاه ها و شعبات آن همکاری می

 متقاضیان تمامیالزامی است در این آزمون شرکت نمایند. در مرحله بعدی این آزمون به صورت دوره ای برای 

پس از گذشت یک سال از برگزاری اولین آزمون،  .گاهها برگزار می شودمشاوره دانش اشتغال پاره وقت در مراکز

ه یا از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره پروانه خواهند داشت یا موظف در مراکز مشاور تخصصی شاغلینتمامی 

 به شرکت و قبولی در این آزمون خواهند بود.



 

 الزم به ذکر است:

همکاران پاره وقتی که در حال حاضر در مراکز مشاوره دانشگاه ها مشغول ارائه خدمات مشاوره و رواندرمانی 

، یک بار دیگر فرصت شرکت در آزمون ین آزمون تعیین صالحیت حرفه ایاول باشند در صورت عدم قبولی درمی

به عنوان  امکان ادامه همکاری با این مراکز را تا زمان ارایه گواهی قبولی در این آزمون، را دارند و پس از آن

 .نخواهند داشت مشاور، رواندرمانگر یا روانسنج

 

 :مراکز مشاوره دانشجوییاشتغال در  صالحیت حرفه ای یه داخلیگواهی تائید

به افرادی که شرایط زیر را احراز نمایند از سوی دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم، تحقیقات و این گواهی 

 :می گردد اعطافناوری 

  آزمون کتبی% نمره  ۷0کسب حداقل  -1

 قبولی در مصاحبه تخصصی -۲

 که از سوی ات اموزش عالی دانشجویی دانشگاهها و موسسکز مشاوره اگواهی فعالیت تخصصی در مر

از تاریخ صدور سال  ۳می گردد به مدت  اعطاوزارت علوم، تحقیقات و فناوری  دفتر مشاوره و سالمت

 اعتبار خواهد داشت.

  این گواهی برای فعالیت در خارج از مراکز مشاوره دانشجویی فاقد اعتبار است و جایگزین مدارک

 ادره از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نمی باشد. تحصیلی و پروانه اشتغال به کار تخصصی ص

  تمدید این گواهی منوط به شرکت مشاوران و روانشناسان پاره وقت در دوره های بازآموزی است که

  خواهد شد.شیوه نامه آن متعاقباً ارسال 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی



 دفتر مشاوره و سالمت

 


