ًیبصّبی صًذگی اهشٍص ،تغییشات سشیغ اجتوبػی ،فشٌّگی ،تغییش سبختبس خبًَادُ ،ضجکِ گستشدُ ٍ پیچیذُ
استجبعبت اًسبًی ٍ تٌَع ،گستشدگی ٍ ّجَم هٌبثغ اعالػبتی اًسبى ّب سا ثب چبلص ّب ،استشس ّب ٍ فطبسّبی
هتؼذدی سٍثشٍ کشدُ است کِ هقبثلِ هؤثش ثب آًْب ًیبصهٌذ تَاًوٌذی ّبی سٍاًی اجتوبػی است تب ثتَاًذ ثب
هطکالت صًذگی ثِ ضیَُ کبساهذ هقبثلِ کشدُ ،هطکالت خَد سا حل ًوبیٌذ ٍ خَد سا ثب تغیشات صًذگی سبصگبس
کٌٌذ .هطبٍسُ یک فشایٌذ سضذی است کِ اص عشیق آى ثِ اضخبظ کوک هیضَد :اّذاف خَد سا هطخع کٌٌذ،
تػوینگیشی هٌبست داضتِ ثبضٌذ ٍ هسبئل فشدی ،اجتوبػی ،تحػیلی ٍ ضغلی خَد سا حل کٌٌذ .هطبٍسُ ثب
استفبدُ اص استجبط اًسبًی ٍ تکٌیک ّب ٍ سٍش ّبی خبغی کِ اص ػلن سٍاًطٌبسی ثش گشفتِ ضذُ است ،ثِ فشد
کوک هی کٌٌذ تب ثتَاًذ ثش هطکالت خَد فبئق آیذ ،ثب ثحشاى ّب ٍ هسبئل خبظ صًذگی ثِ عَس سبلن ٍ هسئَالًِ
ای هقبثلِ کٌذ ٍ سالهت سٍاًی خَد سا حفظ ًوبیذ.
رکش ایي ًکتِ ضشٍسی است کِ ساصداسی اٍلیي اغل حشفِ ای هطبٍسُ ٍ سٍاًطٌبسی است ٍ کلیِ هَضَػبتی کِ
دس جلسِ هطبٍسُ هغشح هی ضَد هحشهبًِ هبًذُ ٍ ثذٍى اعالع ٍ سضبیت هشاجغ ّیچگًَِ اعالػبتی ثِ ّیچ فشد
یب هقبهی دادُ ًوی ضَد .اغل دیگش دس هطبٍسُ پزیشفتي ثذٍى قیذ ٍضشط هشاجغ است .ثذیي هؼٌب کِ هطبٍس
فشدی ثذٍى پیص داٍسی است کِ دس هَسد هشاجغ ثب ّشگًَِ اػتقبدً ،گشش ،سفتبس ٍ یب خػَغیبت ضخػیتی کِ
ثبضذ قضبٍتی ًوی کٌذ ٍ هشاجغ سا تب پبیبى هطبٍسُ ثذٍى ّیچ گًَِ داٍسی هی پزیشد .دس ٍاقغ هطبٍسُ فضبی
اهٌی است کِ دس آى دسثبسُ هسبئل ٍ هطکالت هشاجغ غحجت ضذُ تب ثِ سَی ساُ حل ّبی هفیذ ٍ هٌبست
سٌّوَى گشدد .آخشیي ًکتِ ایٌکِ اقذام ثشای هطبٍسُ ٍ اداهِ آى اهشی کبهالً اختیبسی است .هشاجغ دس ضشٍع،
اداهِ یب قغغ هطبٍسُ ٍ یب اًتخبة هطبٍس اختیبس کبهل داسد.
اهداف مرکز مشاوره دانشجویی
اّذاف هشکض هطبٍسُ داًطجَیی ثغَس کلی تالش دس ساستبی استقبی سغح سالهت سٍاًی ،اخالقی ،هؼٌَی ٍ
تشثیتی داًطگبّیبى ٍ پیطگیشی اص آسیتّبی سٍاًی -اجتوبػی هیثبضذ .دس ایي ساستب اّذاف اختػبغی
ػجبستٌذ اص:
 -1استقبء سغح داًص ٍ ثیٌص سٍاىضٌبختی داًطگبّیبى دس صهیٌِ هسبئل ،هطکالت ٍ ًیبصّبی جبهؼِ
داًطگبّی

 -2ساٌّوبیی داًطجَیبى دس جْت ضٌبخت غحیح تَاًبئیّب ٍ هطکالت خَد
 -3ساٌّوبیی داًطجَیبى دس تػوینگیشی آگبّبًِ ،ػبقالًِ ٍ حسي اًتخبة
 -4ساٌّوبیی داًطجَیبى دس حل هطکالت سفتبسی ،ػبعفی ،ضٌبختی ،تحػیلی ،خبًَادگی ٍ هسبئل هشثَط
ثِ اصدٍاج
 -5افضایص سبصگبسی هؤثش داًطجَیبى ثب هحیظ تحػیل ٍ صًذگی ،تَسؼِ سٍاثظ اجتوبػی ٍ پیطشفت
تحػیلی
 -6پیطگیشی اص ثشٍص ٍ ضیَع هسبئل ٍ هطکالت ػبعفی -سفتبسی ٍ تَسؼِ ثْذاضت سٍاًی
 -7ایجبد صهیٌِّبی الصم ثشای استقبء سٍاثظ هیبى فشدی سبلن

خدمات مرکز مشاوره دانشجویی
ایي هشکض ثِ هٌظَس تَاًوٌذ سبصی سٍاًی اجتوبػی داًطجَیبى ٍ کبسکٌبى دس ساستبی استقبء ثْذاضت سٍاًی ٍ
ثْضیستی سٍاًطٌبختی جبهؼِ داًطگبّی خذهبت صیش سا اسیِ هی کٌذ:
هطبٍسُ فشدی
هطبٍسُ خبًَادُ
هطبٍسُ تحػیلی
هطبٍسُ ضغلی
هطبٍسُ اصدٍاج
هْبست آهَصی
هطبٍسُ گشٍّی
ثشگضاسی کبسگبُ آهَصضی
عشاحی ثشٍضَسّبی آهَصضی
اجشای تستْبی سٍاًطٌبختی

