معرفی مرکز

 :يكي از واحد هاي مهم دانشگاه  ،مركز مشاوره دانشجويي است.اين واحد مستقيما ً زير نظر معاونت دانشجويي دانشگاه فعاليت
مي نمايد .هدف آن رشدو افزايش سطح توانمندي ها ،استعدادها و بطور كلي ارتفاء سطح بهداشت روان دانشجو مي باشد.
مواجهه با مسائل مختلف زندگي فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،تحصيلي ،مذهبي ،حقوقي و  ....اغلب چالش برانگيز و همراه با
احساس نارضايتي ،سردرگمي ،اضطراب ،استيصال و درماندگي است .همه ما به تجربه دريافته ايم که به تنهايي قادر به ساماندهي
مسائل مختلف زندگي نيستيم .گاهي ممکن است به منظور حل مشکل ،از راهنمايي خانواده ،دوستان و اطرافيان بهره مند شويم ،اما
دريافت کمک تخصصي ،کنترل بهتر و سريع تر مشکل را با احتمال خطاي کمتر ميسر مي سازد .دوران دانشجويي يكي از برهه
هاي مهم و همراه با تغييرات عمده در زندگي مي باشد و در اين دوران دانشجويان به دليل قرار گرفتن در شرايط جديد ،آشنايي با
فرهنگهاي مختلف ،لزوم اتخاذ تصميمات متعدد ،كسب استقالل بيشتر با تجارب متعددي مواجه مي شوند و استرسهاي متعددي مثل
مشكالت اقتصادي ،عاطفي ،تحصيلي را پشت سر خواهند گذاشت که معموال تنش آور است و گاهي ممكن است دسترسي نداشتن به
منابع حمايتي مطمئن ،بحران هايي را براي دانشجو بوجود آورد.
از آنجا كه هدف ما در مركز مشاوره ارتقاء سطح بهداشت روان و پيشگيري از آسيب مي باشد ،تالش داريم تا در هر يك از اين
شرايط در كن ار شما باشيم و جهت دست يابي مجدد شما به آرامش ،تعادل ،سالمت و كارآمدي از همه امكانات موجود خود استفاده
نماييم .مركز مشاوره بعنوان يكي از سيستمهاي حمايتي در دانشگاه بمنظور كمك به دانشجويان در تطابق با تغيير شرايط و استرسهاي
موجود مي باشد
فعاليت هاي مرکز مشاوره را مي توان به دو بخش الف ،مشاوره و درمان ب ،بهداشت روان تقسيم کرد .در بخش مشاوره ودرمان،
متخصصان و کارشناسان روانشناسي ،مشاوره ،روانپزشکي و مددکاري آماده اند تا مراجعان را براي دستيابي به شرايط ذهني و
رواني مناسب تر و بانشاط تر ياري دهند .خدمات مشاوره به صورت مشاوره حضوري ،مشاوره تلفني و مشاوره الکترونيکي انجام
مي شود.
 ....در بخش بهداشت روان نيز خدماتي ا ز قبيل تدوين و انتشار بروشور ،سي دي ،کتاب ،کتابچه ،برگزاري کارگاه ها و سمينارهاي
آموزشي ،انجام مي پذيرد .تهيه اين اقالم با مراجعه حضوري امکان پذير است.

