
 معرفی مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی خلخال

مرکز مشاوره وسالمت روان دانشجویی  بصورت غیررسمی وبدون ساختار تشکیالتی تحت نظارت مرکز مشاوره وراهنمایی دانشگاه     

علوم پزشکی اردبیل خدمات روان شناختی ارایه می نمود تا اینکه بااستقالل دانشکده اداره مشاوره وسالمت روان دانشجویی  از دی ماه 

 .سال 1397  بصورت رسمی با ساختار تشکیالتی تعریف شده فعالیت خود را آغاز نموده است.

در حال حاضر مرکز مشاوره دانشکده به عنوان واحدی مستقل و زیر نظر معاونت فرهنگی ودانشجویی در زمینه های مورد 

نیازدانشجویان مانندحل مشکالت رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و مسائل مربوط به ازدواج،تصمیم گیری آگاهانه، 

 عاقالنه و حسن انتخاب ،شناخت صحیح تواناییها و مشکالت خود خدماتی به شرح زیر ارایه  می دهند.

 اهداف اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی دانشکده:

 ره اعتالی و فکر سطح ارتقای منظور به( افکار – ارزشها – رغبتها – تواناییها –کمک به مراجعین در شناخت بهتر خود )استعدداها  -1

 .اتوانمندیه بیشتر چه

 –لی شغ -انتخاب همسر -کمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی )مانند تصمیم گیری در زمینه رشد تحصیلی  -۲

 . اجتماعی امور

 این قابلیتها در تعالی فرد  کمک به رشد توانایی و استعدادهای بالقوه و توسعه خالقیتهای مراجعین و بکار گیری – 3

 ...و زناشویی روابط - خانوادگی –کمک به مراجعین در بهبود سازگاری فردی  – ۴

 .باشد شناختی –کمک به پیشگیری از بروز مشکالتی که میتواند سر منشاء ایجاد اختالالت عمیق عاطفی  – ۵

 .شده ایجاد هیجانی و عاطفی –تالش برای درمان نارسائیها و اختالالت شناختی  – ۶

 .مراجعین در فراگیری مهارتهای الزم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگر در محیطهای مختلف اجتماعیکمک به  – 7

 کمک به مراجعین به منظور کسب مهارتهای الزم برای مواجهه با تحوالت ناشی از رشد و ارضاء سالم نیازها – ۸

و شناسایی و تحلیل هیجانهای بازدارنده از پذیرش و عمل به  کمک به مراجعین برای شناخت و پذیرش ارزشهای حاکم بر جامعه – 9

 این ارزشها

 کمک به ارتقاء سطح بهداشت روانی دانشجویان – 1۰

 رفع موانع موجود در ادامه موفقیت آمیز تحصیالت دانشگاهی – 11

 .کمک به دانشجویانی که در طول دوران تحصیل، مشکالت تحصیلی و آموزشی دارند – 1۲

 به دانشجو جهت سازگاری با شرایط و مقتضیات زندگی دانشجویی کمک – 13

  خدماتی که در اداره مشاوره ارائه می شود.:

 .دارند پیشگیری جنبه که خدماتی –الف 

رت های زندگی، آموزش های قبل از ازدواج، آموزش بهداشت مها آموزش: ) مانند  برگزاری کالس ها و کارگاه های آموزشی کوتاه مدت -

 .روان(برای دانشجویان درجهت ارتقاء سالمت روان

 .انجام آزمون های روانشناختی در جهت کمک به شناخت بهتردانشجویان از خود -



 ..اجرای پژوهش هایی در زمینه مسایل و مشکالت روانشناختی دانشجویان-

 .نی دارنددرما  خدماتی که جنبه -ب

 :مشاوره تحصیلی

را در زمینه های تحصیلی از جمله توصیه های الزم جهت پیشگیری از افت تحصیلی، کسب نگرش های  مشاوران این مرکز، دانشجویان

به  نسبت به شرایط انتقال موثر پیرامون رشته های انتخابی، کمک به یک برنامه ریزی صحیح درسی جهت استفاده بهینه از وقت، آگاهی

 .لعه و یادگیری راهنمایی می نمایدرشته های دیگر، مهمان شدن و همچنین روش های صحیح مطا

 :اجتماعی -مشاوره خانوادگی -

مشاوره خانوادگی در زمینه هایی از جمله دست یافتن به یک رابطه ی صحیح و سالم در محیط خانواده، تالش برای رفع تعارض ها و 

دین در تصمیم گیری های متعدد برای زندگی مشکالت عاطفی در ارتباط با اعضای خانواده به حداقل رساندن اختالف نظر مراجع با وال

 .آینده، احترام به والدین در جریان کسب استقالل، تسهیل روابط بین فردی و درک متقابل و ... فعالیت می نماید

مشاوره اجتماعی در زمینه های چگونگی دست یافتن به سازگاری اجتماعی در محیط خانه، خوابگاه و دانشگاه برای رسیدن به یک 

 .منیت روانی مناسب، طرز برخورد با کمرویی می باشدا

 مشاوره ازدواج- 

آگاه نمودن فرد دانشجو به موقعیت و شرایط کنونی و بررسی آمادگی های اولیه ضروری برای یک ازدواج مناسب، بررسی و تجزیه و 

ماهنگی و مشورت با خانواده وی جهت دست تحلیل معیارهای فرد برای انتخاب همسر مورد نظر و در صورت ضرورت و تمایل دانشجو ه

 .یافتن به یک ازدواج صحیح و سالم

 روانی –مشاوره عاطفی - 

 .شخصیت، احساس حقارت و راه های مقابله و درمان آنها اختالل تشخیص و چگونگی برخورد با استرس، اضطراب، افسردگی، وسواس،

 .روانسنجی و سنجش توانمندیهای یادگیری-

 .هوش و شخصیت در صورت تشخیص و ضرورت روانشناس اجرای تست های

 مشاوره اعتقادی و خانوادگی    

 خدمات روانپزشکی و دارو درمانی  

 خدمات مددکاری و رفع مشکالت اقتصادی   

  نحوه ارایه خدمات

 مشاوره فردی

از مهمترین وظایف اداره مشاوره تنظیم جلسات مشاوره فردی با افرادی است که می خواهند به صورت فردی و خصوصی بامشاورصحبت 

 نمایند

 راهنمایی و مشاوره گروهی

این اداره افرادی را که مایلند در خصوص یک موضوع به صورت گروهی با سایر افراد عالقمند که نیاز مشابه دارند ، تعامل داشته باشند 

 را در گروههای کوچک قرار داده و خدمات و حمایتها را به صورت گروهی به آنان ارائه می نماید که در این زمینه می توان به

 .خودشناسی ، روشهای صحیح مطالعه و شیوه های مقابله با اضطراب و ... اشاره کرد.

 کلیه خدمات این مرکز به صورت رایگان بوده ودر محل دانشکده علوم پزشکی معاونت آموزشی ارائه می گردد.

 تلفن دانشکده :۰۴۵3۲۴۲۶۶۰۶داخلی 11۶

 پذیرش همه روزه از ساعت ۸ صبح تا 13:3۰  با مراجعه حضوری انجام می گیرد.

اداره مشاوره وسالمت روان دانشکده علوم پزشکی خلخال-روانشناس بالینی-فریبابختیاری   


