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ضرورت وجود مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی بـه  

دانشـجویان نسـبتاً   خدمات مورد نظـر بـه   منظور ارائه 

ـ واقع تأسیس این مراکـز را مـی  آشکار است و در وان ت

نخستین و مهمترین گام براي پیشـگیري ، تشـخیص و   

.اجتماعی دانشجویان دانست_کاهش اختالالت روانی 

در راستاي تحقق این مهم پـس از تـالش مسـئولین و   

زشی به آمواساتید متخصص این واحد، بخش خدماتی و

در محـیط دانشـگاه   1380نام مرکـز مشـاوره در سـال   

.تأسیس و راه اندازي شد

حـل  مشـاوره، کـاهش و  هدف اصلی از تأسیس مرکـز  

ــاطفی و ــکالت ع ــأمین مش ــجویان وت ــاعی دانش اجتم

ــت   ــا اس ــی آنه ــت روان ــرورش وبهداش ــین پ همچن

اعتماد به نفس مراجع، کمک به رشد شخصیتی، روانی و 

جع جهت کسب قـدرت تصـمیم   افرد، یاري مراجتماعی

گیري و افزایش سازش با محیط اعم از افراد، آب و هوا و 

.از دیگر اهداف مرکز می باشد، فرهنگ جامعه 

:مرکزدرمانی خدمات مشاوره اي وانواع 
ــیلی-1 ــاوره تحص ــوزش ( مش ــه ، آم ــهاي مطالع روش

ایجـاد انگیـزه تحصـیلی ،    تلخـیص، یاداشت برداري،
)...اهش اضطراب امتحان و ک
کمک به دانشجویان جهت انتخاب و ( مشاوره شغلی -2

یـق ،  اشتغال به شغلی که با تخصـص ، شخصـیت ، عال  
ذهنـی آنـان هماهنـگ و    توانـایی رغبتها ، اسـتعداد و 

) سازگار باشد
کمک بـه دانشـجویان   ( مشاوره خانواده و زناشویی-3

) جهت حل مشکالت خانوادگی نظیر تعارضات زناشویی 
مک انفرادي به دانشـجویان جهـت   ک(فردي مشاوره-4

کاهش حل مشکالت عاطفی نظیر افسردگی ، اضـطراب  
....) و
درمان با موضوعات تشکیل گروه هاي(گروهیمشاور-5

مهارتهـاي ارتبـاطی، اعتمـاد بـه نفـس،      : مختلف نظیر
......) کاهش اضطراب، خود شناسی و

از کمک به دانشجویان جهت آگاهی(مشاوره ازدواج -6
مالك و معیار ازدواج موفق و در نهایت انتخـاب همسـر   

) مناسب
کمک به دانشجویان جهت ارتقـاء  ( مشاوره اعتقادي -7

مذهبی و استفاده از باورهاي مذهبی آنان براي کـاهش  
) وحل مشکالت عاطفی آنان

ــنجش-8 ــتفاده(س ــیاس ــاي روان ــل ازازآزمونه قبی
......) صیت وآزمونهاي سالمت روانی، هوش ،رغبت، شخ

بسمه تعالی

حوزه معاونت دانشجوئی 
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چه زمانی به مشاوره نیاز داریم ؟
:زمانی که بخواهیم

خلق و خوي بهتري از اکنون داشته باشـیم  و شـادتر   -
.یمباش

.از اضطراب و نگرانی بی مورد به دور باشیم-
احساس تنهایی و بیگانگی را از خود دور کنیم و خود -

.را بشناسیم و آنچنان که هستیم خود را بپذیریم
.زمانی که روش برنامه ریزي براي خود را نمی دانیم-
.با  اطرافیان خود ارتباط  موثر برقرار کنیم-
زمانی که بخواهیم از قدرت تمرکـز فکـر  برخـوردار    -

.شویم و در مطالعه موفقیت بیشتري کسب کنیم
.زمانی که بخواهیم ازدواج موفقتري داشته باشیم-
زمانی که بخواهیم برخی عـادات نـا مناسـب را کنـار     -

.بگذاریم و رفتار بهتري کسب کنیم
عصبانی زمانی که بی دلیل آزرده خاطر هستیم و زود -

.و پرخاشگر می شویم و می خواهیم بر آنها غلبه کنیم
زمانی که نمی توانیم وسوسه هایی مثل هوس مصـرف  -

.را از خود دور کنیم...... سیگار و مواد مخدر و 
زمانی که جرات نه گفـتن و مخالفـت بـا درخواسـت     -

.دیگران را نداریم
ناسبی زمانی که با افرادي زندگی می کنیم که رفتار م-

با ما ندارند و نمی دانیم چگونه آنها را کنترل کنـیم کـه   
.زندگی راحت تري داشته باشیم

زمانی که می خواهیم دوستان زیادي داشته باشـیم و  -
.دوستان خوب خود را حفظ کنیم

مشاوره چیست ؟

نبه بـین مشـاور و مراجـع    جاووره در واقع رابطه دمشا

تـوام  است کـه درایـن رابطـه مشـاور محـیط امـن و       

راز داري را براي مراجع فراهم می آورد تا مراجع بـه  با 

بیان مشکالت و مسائل خود بپردازد و مشـاور هـم بـه    

مراجـع کمـک مـی کنـد تـا راه حلـی مناسـب بـراي         

ـ ، طرز فکروشوراهوتش بیابدمشکال یوه ادراکـی  ر وش

اي را در زندگی خود انتخاب کند تا از گرفتار شدن تازه 

در حـاالت ناخوشـایند عـاطفی، اجتمـاعی و ارتبــاطی     

پیشگیري نموده و مسیر سازنده اي را در زنـدگی خـود   

.در پیش گیرد

مشاور کیست ؟

هـاي  مشاور فردي است که پـس از تحصـیل در رشـته   

به مراجعان را پیدا علمی  مربوطه ،توانایی یاري رساندن 

ومعنـی آنـرا درك   او کسی است که زندگی.کرده باشد 

اي خود پایند است وبه ارزشـهاي  حرفهکند به اصول می

زمینه را براي مشاور.واالي انسانی واخالقی متعهد است 

ایجاد تغییرات مثبت در فرد فراهم می آورد و همچنـین  

.تخصص داردشناختی هاي رواندر آزمون

انسان همواره در مسائل مختلفی که در زندگی بـا آنهـا   

روبروست نیازمند مشورت با دیگران و استفاده از رأي و 

ان جوانی یکـی از  دور.نظر صاحبان اندیشه و خرد است

در . شـود مـی ن سـا انزندگی یکدورانترینحساس

را نشـگاه تقریباً تمامی دانشجویان ایـن دا کهشرایطی

هدفـداري و آینـده نگـري    دهنـد ، جوانان تشکیل می

ایجاب می نماید که توجه بیشتري به جوانـان شـده تـا    

آنان بتوانند در محیطی آرام با حل مسـائل و مشـکالت   

.خود بازدهی درسی و آموزشی خود را باال ببرند

راهنمایی چیست؟

راهنمایی  جریان یاري دهنده اي است که از طریق یک 

فعالیتهاي منظم و سازمان یافته به رشد متعادل سلسله 

مد و موجبات بهره گیـري از  و همه جانبه انسان می انجا

ـ حــداکثر توانــایی هـــاي    القوه فــرد را فـــراهم  بـ

محـیط  الیتی که به انسان کمک می کند تـا  فع.آوردمی 

راهنمایی نشـان  دیگر به عبارت .ناسدرا بشاطراف خود

.اه درست و پیشگیري از وقوع مشکالت استردادن 


