ارائ صدمات براي حل مشكتت مربوط بت تح تيل  ،صتانواره ،

آشنایی با اداره مشاوره و سالمت روان

ازر اج  ،شغل اصاتالت رفااري ر اني رانشجویا

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

ستتم

را

پيشگيري از آسيبها متي باشتد رر ایتن راستاا اهتداف اصا ا تي
عبارتند از:
ارتقاء سطح رانش بينش ر انشتناصاي رانشتگاهيا رر زمينت
مسائل  ،مشكتت نيازهاي جامع رانشجویي
 تعامل با رانشجو رر جه

شناص

حيح توانائيها مشتكتت

صور
 تعامل با رانشجو رر ت ميمگيري آگاهان  ،مناسب مطمئن
راهنمایي رانشجو رر حل مشكتت رفااري  ،عتاف ي  ،شتناصاي ،
تح يلي  ،صانوارگي  ،ازر اج
افزایش سازگاري مؤثر با محيط تح يل زندگي  ،توسع ر ابط
اجاماعي پيشرف

تح يلي

 پيشگيري از بر ز
توسع بهداش

شيوع مسائل مشكتت عاف ي ،رفاتاري

ر اني رر محيط رانشگاه.

ایجار زمين هاي الزم براي ارتقاء ر ابتط ميتا فترري ستارم رر
رانشگاه از فریق توجت بت عوامتل تعيتينکننتده ر ابتط استاار –
رانشجو ،کارکنا یا ر ساا
وظایف مراكز مشاوره دانشجویی دانشگاهها به شرح زیر است:
بررسي شناص
تتش رر جه

شكوفایي اساعدارها  ،هدای

برنام ریزي

برگزاري جلسات با رانشجویا

مشا ره با رانشجویا رر جه

بت پيشترف

کم

تح تيلي

برجسا رر هر رشا رعوت نماید تتا بتراي رانشتجویا بت ایترار

بهبور ر ابط اجاماعي

سخنراني پرراصا

کارشناستا

افترار

احبنظر رر مسائل ر انشناسي مشا ره

تحقيق ررباره مستائل مشتكتت رانشتجویا رانشتگاه بتراي
عوامل آسيبزا .

ب سئواالت آنها پاسخ رهند

برگتزاري کارگاههتا ر رههتاي آموزشتي بتراي رانشتجویا
ر اني آنها

رانشگاهيا با هدف ارتقاء بهداش

شناسایي منابع حمایاي موجور رر جامع

 5ـ بروشور :

ارجاع رانشجویا بت

آنها بر حسب ضر رت
جلب مشارک

از ریگر اقدامات مرکز مشا ره تهي جز ات بر شورهاي آموزشتي
رر زمين هاي مخال ي همچو ررما کمر یي اعامتار بت ن ت

رانشجویا رر زمين فعارياهاي بهداش

افسررگي راههاي مقابل بتا آ  ،متدیری

ر اني

،

رر صتانواره  ،چگتونگي

ارزیابي صور ریگرا  ،چگون با ریگرا ارتبتاط ستارماري راشتا

صدمات :
مرکز راهنمایي مشا ره با ارائ صدمات صور رر زمين هاي مشتا ره

باشيم  ،شاص هاي ستم

مذهبي  ،ر ا شناسي  ،ر ا ررماني  ،تح تيلي شتغلي  ،توزیتع

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

بر شورها کاابچ هاي ر انشناسي  ،امان

کااب نوار آماره اس

تا پذیراي رانشجویا گرامي باشد.

مرکز مشا ره رر زمين موضوعات مخالف اقدام ب تجهيز کاابخانت

از مهمارین ظایف مرکز مشا ره تنظيم جلسات مشتا ره فترري بتا
حب

ک مي صواهند ب

ورت فرري ص و ي بتا مشتا ر

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

الزم ب ذکر اس
مراجعين مسئوري

عزت ن

 6ـ كتابخانه و نوارخانه :

1ـ مشاوره فردي

افراري اس

را

اس

کت افترار

بر شورها بهره مند شوند

از

مرکز مشتا ره رر امانت

راري ح تط افتعتات

شرعي حرف اي رارر

ر ا شناسي

نویسندگا مطرح رنيا اس

مي توانند این کاابها را تحویل گرفا

ک رانشتجویا عزیتز

اسا اره نمایند

ساعات مراجعه :

کلي رانشجویا

همچنين کارکنا رانشگاه علوم پزشكي ا

ها

 7/5تبح ارتي  41بت مرکتز

مشا ره مراجع کرره از صدمات این مرکز اسا اره نمایند

این مرکز افراري را ک مایلند رر ص وص ی

موضتوع بت

تورت

گر هي با سایر افرار عتقمند ک نياز مشاب رارنتد  ،تعامتل راشتا
باشند را رر گر ههاي کوچ

نوارصان کرره اس

کاابخانت مرکتز راراي مجموعت کاابهتاي ر ز

رر ورت نياز مي تواننتد از ستاع

تح تيلي حرفت اي

پاسخگویي ب پرسشهاي آنتا

رر مورر مسائل ر انتي  -اجامتاعي بت کمت

شناص

ب حل مشكتت رانشجویا

با توج ب نياز رانشجویا  ،مرکز مشا ره سعي نموره تتا از استاتيد

 2ـ راهنمایی و مشاوره گروهی

رانشجویا

ماخ ص

برقراري ارتباط مؤثر با سایر احدهاي رانشگاهي ب منظور کم

4ـ سخنرانی و جلسات و پرسش و پاسخ

مشا رین ورت مي گيرر

اساعدارها عتیق رانشجویا

اشاره کرر

قرار راره صتدمات حمایاهتا را بت

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

شيوه هاي مقابل با اضطراب

 -7سامانه گویاي مشاوره:

مرکز راهنمایي مشتا ره رانشتگاه اقتدام بت راه انتدازي ستامان
مشا ره ب ورت گویا (از فریق تل تن نمتوره است

ایتن صتدمات

(شتتبان ر زي رر ص تتوص موضتتوعات مخالتتف ازر اج ،ارتبتتاط،
تح يلي ،ر حي ر اني بحرانهاي فرري ،صانوارگي ،رفااري

متي

 -8رفار رانشكده مدیری  :طبقه همکف ،اتاق 111تلفن 21539131 :

باشد
شما مي توانيتد از فریتق تل تن بتا شتماره تل نهتاي -7784777
از صدمات این سامان بهره منتد

 3747-7784575تماس گرفا
گررید

 -1دفتر دانشکده توانبخشي :طبقه اول  ،اتاق  ،343تلفن 21539343

"هوالحبیب "

8ـ دفتردانشکده داروسازي :طبقه اول ،راهروي روبـروي دفتـر رساسـ ،
جنب گروه بیوشیمي ،تلفن 21531915

بخشهاي مختلف این سامانه :

 -4صدمات مشا ره تو ي هاي ر انشناسي:
 -2ارتباط مساقيم با مشا ر:

دفتر خوابگاه جي :طبقه همکف ،روبروي مسجد.

 - 7ند ق وتي«:سئوال»
-1رریاف

پاسخ از ند ق وتي:

 -5ارسال پيام

-5دفتر دانشکده فناورسهاي نوسن :طبقه اول ،تلفن9399:

 19ـ دفتر خوابگاه شـهید ردانـي -خـرازي :سـاختما خـرازي ،طبقـه

:

همکف ،جنب ساس

شماره پيام :
33752718387

محل دفاتر راهنمایی و مشاوره در سطح دانشگاه علوم پزشكی اصفهان :

اسنترن

خوابگاه.

 11ـ دفتر خوابگاه كرماني :طبقه همکف،انتهاي مهمانسراي میالد.
 -13دفترخوابگاه میرباقري :طبقه اول ،راهروي سم

راس  ،اتاق . 93

– 12دفتر خوابگاه سید الشهداء :سپاهانشهر ،بلوار الغدسر  ،خیابا سـبال ،
4ت اراره مشتا ره ستتم
ستم

ر ا  :جنتب تتاالر شتریعاي ،اراره مشتا ره

ر ا رانشجویا تل ن 78732777 -77323375 :

2ت رفار رانشكده پزشكي  :ساصاما شماره ( 7پزشكي اجاماعي ستابق ،
فبق همكف  ،رفار مشا ره ستم

ر ا رانشجویا رانشتكده پزشتكي،

تل ن77327475 :
7ت رفاررانشكده پرسااري:فبق ا ل ،سم

راس  ،گتر ه پرستااري ،اتتاق

ساختما 125
 -14دفتر خوابگاه كوثر :بلوار كشاورزي ،خیابا كشاورزي ،كوچه شهید
زارعي ،طبقه همکف ،روبروي درب ورودي
 -19دفتر خوابگاه هم  :دفتر راهنماسي و مشاوره خوابگاه
 -11دفتر خوابگاه دانش :دفتر راهنماسي و مشاوره خوابگاه

ا ل مقابل  EDOتل ن77327582 :
1ت رفار رانشكده رندانپزشكي :طبقه همکف ،انتهای ساان ،،نباآ وزا دا شانهاک ،
تلف77325588 :،
5ت رفاررانشكده بهداش
تل ن 77327225

تغذی  :ضلع جنوبي رانشتكده  ،فبقت همكتف،

تهیه و تنظیم :

مرکز راهنمایی و مشاوره

بتول صالحی و فرهاد صبوري

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی
مهرماه 6931

