در ایي اطالعیِ تالش ضذُ است تا ًمص هراکس "خذهات هطاٍرُ داًطجَیی" هعرفی گردد.
نقش مراکز " خدمات مشاوره دانشجویی "
داًطجَیاى اغلة تا اتخار تػویوات ضخػی ٍ گفتگَ تا دٍستاى ،خاًَادُ ٍ اساتیذ داًطگاُ ٍ سایر افراد تِ حل تسیاری از هطکالت خَد هی ج ردازًذ  .اها
گاّی اٍقات راُ درست ترای حل ایي هطکالت آى است کِ در هحیطی هحرهاًِ از افراد هتخػع تماؾای کوک کٌٌذ.
توام کارکٌاى هراکس خذهات هطاٍرُ داًطج ٍیی افرادی ٍاجذ ضرایط ،تا تجرتِ ٍ لاتل اطویٌاى ّستًذ  .ایي هراکس عالٍُ تر پرداختي تِ هسائل کلی
هَاد ًیس دارای هْارت
هطاٍرُ ،در زهیٌِ رفع هطکالتی هاى ًذ هَاًع هطالعِ ،استرس ،اؾطراب ،افسردگی ،اختالالت ًاضی از ٍسَاس ٍ سَء هػرف
ّستٌذ.
تفاوت مشاوره و روان درمانگری
پرسطی کِ ّوَارُ رّي تسیاری از افراد را تِ خَد هطغَل ساختِ ،ایي است کِ چِ تفاٍتی هیاى هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاىی ٍجَد دارد.
دیذگاُ هراکس "خذهات هطاٍرُ داًطگاّی " در ایي خػَظ ایي است کِ ضثاّت هیاى هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاىی تیص از تفاٍت آًْا است .در ایي هراکس
اغلة ایي دٍ ٍاشُ تِ جای یکذیگر هَرد استفادُ لرار هی گیرًذ  .تا ایي حال اگر ّن تفاٍتی هیاى ایي دٍ ٍجَد داضتِ تاضذ تا عوك ٍ طَل درم اى آًْا در
ارتثاط است.
مشاوره فردی
تخص عوذُ کار هراکس "خذهات هطاٍرُ داًطجَیی " ضاهل هطاٍرُ فردی است  .هطاٍرُ فردی اغلة در دٍرُ ّای کَتاُ هذت اًجام هی ضَد
درغَرت ًیاز ٍ چٌاًچِ سالهت ضخػی ٍ تحػیلی فرد در هعرؼ خطر تاضذ ،خذهات هطاٍرُ فردی تلٌذ هذت ًیس دراخ تیار ٍی لرار خَاّذ گرفت .

 .اها

مرکز خدمات مشاوره دانشجویی در رفع کدام مشکالت  ،دانشجویان را یاری می رساند؟
تسیاری از هطکالت فردی ،عاطفی ٍ رٍاًی کِ از طریك هطاٍرُ ٍ رٍاًذرهاًی تِ آًْا پرداختِ هی ضَد عثارتٌذ از  :اؾطراب ،استرس ،افسردگی ،هطکالت
خاًَادگی ،هطکالت سازضی ٍ رفتاری ،رٍاتط تیي فردی ،هسائل تحػیلی ،ازدٍاج ٍ  ....الثتِ هوکي است هطاٍرُ ترای ّوِ داًطجَیاى هفیذ ًثاضذ  ،اها
هطاٍر یا رٍاًطٌاس ترای حل هطکل فرد هی تَاى اٍ را تِ تخػػْای هَرد ًیاز ارجاع دّذ.
ترخی از افرادی کِ تِ هراکس هطاٍرُ داًطجَیی هراجعِ هی کٌٌذ تِ ضذت دچار آضفتگی ّستٌذ کِ تخص ّایی از زًذگی آًْا را هختل کردُ است  ،در
عیي حال ترخی دیگر تِ خَتی از عْذُ سایر تخص ّای زًذگی خَد تر هی آیٌذ  .تا ایي حال هطاٍراى در هراکس هطاٍرُ داًطجَیی ترجیح هی دٌّذ
افراد را زهاًی هاللات کٌٌذ کِ هطکل آًْا تسیار جذ ی ًطذُ است ،تٌاترایي داًطجَیاى تِ هحؽ رٍترٍ ضذى تا یک هطکل تایذ تِ ایي هراکس هراجعِ ٍ
از اتالف ٍلت خَدداری کٌٌذ.
اهکاى دسترسی داًطجَیاى تِ هراکس هطاٍرُ در جلسِ ًخست تِ سرعت فراّن هی ضَد  .پس از ترگساری ًخستیي جلسِ هطاٍرُ ،زهاى تطکیل سایر
جلسات تا تَجِ تِ ؾر ٍرت هَؾَع ،هیساى دسترسی داًطجَ تِ هرکس هطاٍرُ ٍ پس از تطخیع ًیاز ٍی تِ هطاٍرُ ّای تلٌذ هذت یا کَتاُ هذت ،تعییي
هی ضَد.
تخص عوذُ خذهاتی کِ هراکس هطاٍرُ داًطجَیی دراختیار داًطجَیاى لرارهی دٌّذ کَتاُ هذت است
داًطجَیاى را تحت رٍاى درهاًی ّای تلٌذ هذت لرار دٌّذ .
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 .اها ایي هراکس هی تَاًٌذ درغَرت ًیاز

،

