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 )ع ( امام علی     ».در برابر روزگار جز از خرد کمک نتوان گرفت« 
که با  کند مییک حرفه کاربردي در عرصه علوم انسانی به فرد کمک  عنوان بهراهنمایی و مشاوره 

صحیح  گیري تصمیمو استعدادهاي خود و شناخت عوامل محیطی،  ها تواناییشناخت درست از 
  .روانی پیشگیري نماید هاي يناهنجارنموده تا از بروز 

رشته روانشناسی با توجه به نوع  هاي گرایشدر یکی از  از تحصیلمشاور فردیست که پس 
تعهد و  ازجملهبدیهی است پایبندي به اصول اخالقی .  دارد نیجعامرکمک به تخصص خود، سعی در 

، الزامات اشتغال در این يداور پیش ، احترام به شخصیت افراد، رازداري و پرهیز ازپذیري مسئولیت
  .  حرفه است

پیش رو  دچار  هاي نشیبمتضمن توجه و مراقبت از خود است تا در فراز و  ها انسانسالمت روان   
متعددي را از بدو تولد در طول عمر تجربه  هاي محیطدر حال حاضر افراد . ضعف و آسیب نشود

.  داشته و اغلب ماندگار است اي ویژه أثیرتزندگی  هاي نقشکه هر یک در ساخت شخصیت و  کنند می
 هاي نقشافراد به جامعه و هویت بخشی از طریق  در انتقالدانشگاه اجتماع کوچکی است که 

همزمانی ورود به دانشگاه با شروع ایام جوانی و .  تخصصی و شغلی اهمیت کلیدي دارد
اداره مشاوره . یش استمستلزم توجه ویژه به بهداشت روانی و حفظ انسجام خو سالی بزرگ

روانشناسان متخصص در جهت ارتقاي بهداشت روان دانشجویان  کارگیري بهدانشجویی دانشگاه با 
  . کند میفعالیت 

  

 :اهداف اداره مشاوره و راهنمایی ترین مهم

  ها توانائیاستعدادها، (کمک به دانشجو جهت شناخت خود،(...  
  رشته تحصیلی، شغل، (م در زندگی مه هاي تصمیمکمک به دانشجو جهت اخذ(...  
 مشاوره درزمینه ازدواج  
  الزم براي برقراري روابط سالم  يها مهارتمشاوره در جهت بهبود سازگاري اجتماعی، یادگیري

  .مختلف اجتماعی يها طیمحبا دیگر افراد و 
  ه رشته، افت تحصیلی، مشروطی، عدم عالقه ب (تحصیلی  يها طهیحکمک به دانشجویان در

  ).درسی، مدیریت زمان ریزي برنامهکارآمد مطالعه،  هاي روشمشکالت مربوط به عدم تمرکز، 
  و اختالالت شناختی، عاطفی و هیجانی ها نارسائیتالش جهت بهبود.  
  آموزشی به شکل کارگروهی در ارتباط با  هاي کالس، برگزاري سنجی روان هاي آزموناجراي

  ... زندگی و هاي مهارتموضوعاتی نظیر مسائل شخصیتی، عاطفی، خانوادگی، تحصیلی و آموزش 

 اداره مشاوره و راهنمایی دانشجویان
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  دانشجویان موردعالقهکوچک درزمینه مسائل  هاي گروهبرپایی جلسات گفتگو با.  
 رتقاي سالمت، پیشگیري طرح همتایاران مشاور جهت افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي ا

  .ژوهش و انجام پ

  خدمات اداره مشاوره
خدمات اداره مشاوره به عنوان  یکی از واحدهاي معاونت دانشجویی فرهنگی در اداره مشاوره و 

  :خدمات روانشناختی دانشگاه واقع در معاونت دانشجویی فرهنگی به شرح زیر است

 خدمات پیشگیري: سطح اول  
هاي آموزشی، سخنرانی، انتشار  هاي زندگی، جلسات آموزشی، کالس مهارت  برگزاري کارگاه: الف

  ها و آثار تصویري رسانی، جزوه بروشورهاي پیام
ایاران مشاور جهت افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیتهاي ارتقاي سالمت، تاستفاده از هم: ب

  .ژوهش پیشگیري و انجام پ
  

 سطح دوم :  
و یا اختالالت احتمالی موجود در  ها ناهنجاري، ها نارساییو رفع شناسایی، تشخیص، تعدیل : الف

  .عاطفی و رفتاري فرد -شناختی هاي حیطه
  خدمات مشاوره فردي و گروهی: ب
  24صبح لغایت  8 از 33654200شماره تماس ) صدای مشاور ( خدمات مشاوره تلفنی : ج

 سطح سوم:  
لف در کارکردهاي شناختی، عاطفی و رفتاري در خدمات بازتوانی به افرادي که به علل مخت ارائه

  . اند شدهدچار اختالل شدید و ناتوانی ... تحصیلی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی و  هاي حیطه
  

 


