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 امام علی ) ع (    «.در برابر روزگار جز از خرد كمك نتوان گرفت» 

كه با  كندمييك حرفه كاربردي در عرصه علوم انساني به فرد كمك  عنوانبهراهنمايي و مشاوره 

صحيح  گيريتصميمو استعدادهاي خود و شناخت عوامل محيطي،  هاتواناييشناخت درست از 

 رواني پيشگيري نمايد. هاييناهنجارنموده تا از بروز 

رشته روانشناسي با توجه به نوع  هايگرايشدر يكي از  از تحصيلمشاور فرديست كه پس 

تعهد و  ازجمله.  بديهي است پايبندي به اصول اخالقي دارد نيجعامركمك به تخصص خود، سعي در 

شتغال در اين ، الزامات ايداورپيش ، احترام به شخصيت افراد، رازداري و پرهيز ازپذيريمسئوليت

 حرفه است.  

پيش رو  دچار  هاينشيبمتضمن توجه و مراقبت از خود است تا در فراز و  هاانسانسالمت روان   

 متعددي را از بدو تولد در طول عمر تجربه هايمحيطضعف و آسيب نشود. در حال حاضر افراد 

ندگار است.  داشته و اغلب ما ايويژه أثيرتزندگي  هاينقشكه هر يك در ساخت شخصيت و  كنندمي

 هاينقشافراد به جامعه و هويت بخشي از طريق  در انتقالدانشگاه اجتماع كوچكي است كه 

تخصصي و شغلي اهميت كليدي دارد.  همزماني ورود به دانشگاه با شروع ايام جواني و 

يش است. اداره مشاوره مستلزم توجه ويژه به بهداشت رواني و حفظ انسجام خو ساليبزرگ

روانشناسان متخصص در جهت ارتقاي بهداشت روان دانشجويان  كارگيريبهدانشجويي دانشگاه با 

 . كندميفعاليت 
 

 اهداف اداره مشاوره و راهنمایي: ترینمهم

  ،(هاتوانائيكمك به دانشجو جهت شناخت خود )استعدادها...، 

  م در زندگي )رشته تحصيلي، شغل، ...(مه هايتصميمكمك به دانشجو جهت اخذ 

 مشاوره درزمينه ازدواج 

  الم الزم براي برقراري روابط س يهامهارتمشاوره در جهت بهبود سازگاري اجتماعي، يادگيري

 مختلف اجتماعي. يهاطيمحبا ديگر افراد و 

  ه رشته، افت تحصيلي، مشروطي، عدم عالقه ب تحصيلي ) يهاطهيحكمك به دانشجويان در

 ن(.درسي، مديريت زما ريزيبرنامهكارآمد مطالعه،  هايروشمشكالت مربوط به عدم تمركز، 

  و اختالالت شناختي، عاطفي و هيجاني. هانارسائيتالش جهت بهبود 

 اداره مشاوره و راهنمايی دانشجويان
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  تباط با آموزشي به شكل كارگروهي در ار هايكالس، برگزاري سنجيروان هايآزموناجراي

 زندگي و...  هايمهارتموضوعاتي نظير مسائل شخصيتي، عاطفي، خانوادگي، تحصيلي و آموزش 

  دانشجويان. موردعالقهكوچك درزمينه مسائل  هايگروهبرپايي جلسات گفتگو با 

 رتقاي سالمت، پيشگيريطرح همتاياران مشاور جهت افزايش مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي ا 

 ژوهش.و انجام پ

 خدمات اداره مشاوره

خدمات اداره مشاوره به عنوان  يكي از واحدهاي معاونت دانشجويي فرهنگي در اداره مشاوره و 

 خدمات روانشناختي دانشگاه واقع در معاونت دانشجويي فرهنگي به شرح زير است:

 سطح اول: خدمات پيشگيري 

هاي آموزشي، سخنراني، انتشار هاي زندگي، جلسات آموزشي، كالسمهارت برگزاري كارگاهالف: 

 ريها و آثار تصويرساني، جزوهبروشورهاي پيام

اياران مشاور جهت افزايش مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي ارتقاي سالمت، تاستفاده از همب: 

 ژوهش.پيشگيري و انجام پ

 

  :سطح دوم 

جود در و يا اختالالت احتمالي مو هاناهنجاري، هانارساييو رفع الف: شناسايي، تشخيص، تعديل 

 د.عاطفي و رفتاري فر -شناختي هايحيطه

 ب: خدمات مشاوره فردي و گروهي

  24صبح لغايت  8 از 33654200شماره تماس ) صدای مشاور ( ج: خدمات مشاوره تلفني 

 :سطح سوم 

 لف در كاركردهاي شناختي، عاطفي و رفتاري درخدمات بازتواني به افرادي كه به علل مخت ارائه

 . اندشدهتحصيلي، اجتماعي، شغلي، خانوادگي و ... دچار اختالل شديد و ناتواني  هايحيطه

 

 


