ارائ ادمات براي حل مشكتت مربوط بت تحيتيل  ،اتانواده ،

آشنایی با مرکز راهنمایی و مشاوره

ازد اج  ،شغل اا تالت رف اري ر اني دانشجویا

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اهداف مركز راهنمایی و مشاوره :
هدف این مرکز بطور کلي ارتقاي سطح بهداشت

ستتم

را

پيشگيري از آسيبها متي باشتد .در ایتن راست ا اهتداف اا يا تي
عبارتند از:
ارتقاء سطح دانش بينش ر انشتناا ي دانشتگاهيا در زمينت
مسائل  ،مشكتت نيازهاي جامع دانشجویي
 تعامل با دانشجو در جه

شناا

حيح توانائيها مشتكتت

اود
 تعامل با دانشجو در تيميمگيري آگاهان  ،مناسب مطمئن
راهنمایي دانشجو در حل مشكتت رف اري  ،عتاف ي  ،شتناا ي ،
تحييلي  ،اانوادگي  ،ازد اج . ...
افزایش سازگاري مؤثر با محيط تحييل زندگي  ،توسع ر ابط
اج ماعي پيشرف

تحييلي

 پيشگيري از بر ز
توسع بهداش

برقراري ارتباط مؤثر با سایر احدهاي دانشگاهي ب منظور کم

4ـ سخنرانی و جلسات و پرسش و پاسخ

ب حل مشكتت دانشجویا

با توج ب نياز دانشجویا  ،مرکز مشا ره سعي نموده تتا از استاتيد

مشا ره با دانشجویا در جه

بت پيشترف

کم

تحيتيلي

برجس در هر رش دعوت نماید تتا بتراي دانشتجویا بت ایتراد

بهبود ر ابط اج ماعي .

سخنراني پرداا
ر اني آنها

دانشگاهيا با هدف ارتقاء بهداش

شناسایي منابع حمای ي موجود در جامع

ارجاع دانشجویا بت

آنها بر حسب ضر رت
جلب مشارک

دانشجویا در زمين فعاري هاي بهداش

ر اني .

ادمات :
مرکز راهنمایي مشا ره با ارائ ادمات اود در زمين هاي مشتا ره
مذهبي  ،ر ا شناسي  ،ر ا درماني  ،تحيتيلي شتغلي  ،توزیتع
بر شورها ک ابچ هاي ر انشناسي  ،امان

ک اب نوار آماده اس

تا پذیراي دانشجویا گرامي باشد.

دانشگاه از فریق توجت بت عوامتل تعيتينکننتده ر ابتط است اد –

ورت فردي ايو ي بتا مشتا ر

بررسي شناا
تتش در جه

شكوفایي اس عدادها  ،هدای

پاسخگویي ب پرسشهاي آنتا
کارشناستا

افتراد

احبنظر در مسائل ر انشناسي مشا ره .

تحقيق درباره مستائل مشتكتت دانشتجویا دانشتگاه بتراي
شناا

عوامل آسيبزا .

مشا رین ورت مي گيرد .
الزم ب ذکر اس

مرکز مشتا ره در امانت

مراجعين مسئوري

شرعي حرف اي دارد.

داري ح تط افتعتات

در اتانواده  ،چگتونگي

ارزیابي اود دیگرا  ،چگون با دیگرا ارتبتاط ستارم ري داشت
باشيم  ،شاايهاي ستم

را

عزت ن

 ...اس

کت افتراد

مي توانند با مراجع بت مرکتز دفتاتر مشتا ره از ایتن جتز ات

ر ا شناسي

نویسندگا مطرح دنيا اس

مي توانند این ک ابها را تحویل گرف

ک دانشتجویا عزیتز

اس اده نمایند .

ساعات مراجعه :

کلي دانشجویا

همچنين کارکنا دانشگاه علوم پزشكي ا

ها

مراجع کرده از ادمات این مرکز اس اده نمایند .

این مرکز افرادي را ک مایلند در ايوص ی

موضتوع بت

تورت

گر هي با سایر افراد عتقمند ک نياز مشاب دارنتد  ،تعامتل داشت
باشند را در گر ههاي کوچ

نواراان کرده اس

 .ک ابخانت مرکتز داراي مجموعت ک ابهتاي ر ز

در ورت نياز مي توانند از ساع  8بح اري  15ب مرکتز مشتا ره

 2ـ راهنمایی و مشاوره گروهی

در مورد مسائل ر انتي  -اج متاعي بت کمت
م خيص

ک مي اواهند ب

نمایند ک ارجاع آنها با توج ب نوع نياز آنها  ،بت هریت

از

تحيتيلي حرفت اي

دانشجویا
برگزاري جلسات با دانشجویا

افرادي اس
حب

برنام ریزي

در زمين هاي مخ ل ي همچو درما کمر یي اع متاد بت ن ت
افسردگي راههاي مقابل بتا آ  ،متدیری

،

مرکز مشا ره در زمين موضوعات مخ لف اقدام ب تجهيز ک ابخانت

ایجاد زمين هاي الزم براي ارتقاء ر ابتط ميتا فتردي ستارم در

وظایف مراكز مشاوره دانشجویی دانشگاهها به شرح زیر است:

از دیگر اقدامات مرکز مشا ره تهي جز ات بر شورهاي آموزشتي

 6ـ كتابخانه و نوارخانه :

از مهم رین ظایف مرکز مشا ره تنظيم جلسات مشتا ره فتردي بتا

دانشجو ،کارکنا یا د س ا .

 5ـ بروشور :

بر شورها بهره مند شوند .

شيوع مسائل مشكتت عاف ي ،رف تاري

ر اني در محيط دانشگاه.

ب سئواالت آنها پاسخ دهند .

برگتزاري کارگاههتا د رههتاي آموزشتي بتراي دانشتجویا

1ـ مشاوره فردي

اس عدادها عتیق دانشجویا

 ...اشاره کرد.

قرار داده اتدمات حمای هتا را بت

ورت گر هي ب آنا ارائ مي نماید ک در این زمين مي تتوا بت
خودشناسي  ،ر شهاي حيح مطارع

شيوه هاي مقابل با اضطراب

 -7سامانه گویاي مشاوره:

مرکز راهنمایي مشتا ره دانشتگاه اقتدام بت راه انتدازي ستامان
مشا ره بيورت گویا (از فریق تل تن) نمتوده است  .ایتن اتدمات
(شتتبان ر زي )در ايتتوص موضتتوعات مخ لتتف ازد اج ،ارتبتتاط،

تحييلي ،ر حي ر اني بحرانهاي فردي ،اانوادگي ،رف اري  ....متي

 -8دف تتتر دانشتتتكده متتتدیری  :فبقتتت همكتتتف ،جنتتتب دبيراانتتت .

باشد.

تل ن 73325121 :

شما مي توانيتد از فریتق تل تن بتا شتماره تل نهتاي -3381878
از ادمات این سامان بهره منتد

 1711-3381575تماس گرف
گردید.

«هوالحبیب»

 -3دف ر دانشكده توانبخشي :فبق ا ل  ،اتاق  ،242تل ن 73325242
3ت دف ردانشتكده دار ستازي :فبقت زیترزمين ،ر بتر ي مرکتز تحقيقتات
دانشكده تل ن73323113

بخشهاي مختلف این سامانه :

 -1ادمات مشا ره تو ي هاي ر انشناسي:
 -2ارتباط مس قيم با مشا ر:

 3ت دف ر اوابگاه شهيد رداني -ارازي :ستاا ما اترازي ،فبقت همكتف،

 - 7ند ق وتي«:سئوال»
-4دریاف

جنب سای

پاسخ از ند ق وتي:

 -5ارسال پيام

 -8دف ر اوابگاه جي :فبق همكف ،ر بر ي مسجد.

:

این رن

اوابگاه.

 11ت دف ر اوابگاه کرماني :فبق همكف،ان هاي مهمانسراي ميتد.

شماره پيام :

 -11دف راوابگاه ميرباقري :فبق ا ل ،راهر ي سم

13752348383

راس  ،اتاق . 52

 – 12دف ر اوابگاه دانش :ايابا هزارجریب ،کوي امتام ،جنتب رزشتگاه
محل دفاتر راهنمایی و مشاوره در سطح دانشگاه علوم پزشكی اصفهان :

عدل ،فبق همكف ،ر بر ي نمازاان
 -17دف ر اوابگاه سيد ارشهداء :سپاهانشهر ،بلوار ارغدیر  ،ايابا سبت ،

1ت مرکز راهنمایي مشا ره :جنب تاالر شریع ي ،اداره مشتا ره ستتم

ساا ما 173

ر ا دانشجویا تل ن 78837147 -73323175 :
 -14دف ر اوابگاه کوثر :بلوار کشا رزي ،ايابا
2ت دف ر دانشكده پزشكي  :ساا ما شماره ( 7پزشكي اج ماعي ستابق) ،
فبق همكف  ،دف ر مشا ره ستم

کشا رزي ،کوچ شهيد

زارعي ،فبق همكف ،ر بر ي درب ر دي

ر ا دانشجویا دانشتكده پزشتكي،

"

تل ن73328175 :
7ت دف ردانشكده پرس اري:فبق ا ل ،سم

راس  ،گتر ه پرست اري ،اتتاق

ا ل مقابل .EDOتل ن73323582 :

تهیه و تنظیم :
بتول صالحی و فرهاد صبوري

4ت دف ر دانشكده دندانپزشكي :طبقه همکف ،انتهای ساان ،،نباآ وزا دا شانهاک ،
تلف73325588 :،
5تت دف ردانشتتكده بهداشت
تل ن 73327225

تغذیت  :دانشتتكده تغذیت  ،فبقت همكتتف،

مرکز راهنمایی و مشاوره
حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
"

