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 مرکز مشاوره دانشگاه کوثر 

 )ویژه خواهران( 

 آشنایی با مرکز مشاوره دانشجویی

 ؟ا بر رجبرابروبهم کیبها دیاب ارچ

اگر احساس دودلی می کنید در تصمیم گیری دچار 

تردید می شوید یا می خواهید چیزی را در 

زندگیتان عوض کنید بد نیست با یک مشاور 

صحبت کنید مشاورین افراد متخصصی هستند که  

در کمک کردن در زمینه های شخصی شغلی  

وتحصیلی مهارت دارند آنها همچنین با محیط  

دانشگاه نحوه تحصیل در آن واحدهای درسی 

مقررات آموزشی و نظایر آن آشنایی دارند که چه 

بسا بتوانند در مواردی برای شما کمک کننده 

 باشند.

هم کیرنب؟گونابهیبتو ننجبرابه ب موب ننجچ    

نقش یک مشاور این است که به  افراد  کمک کند 

تا چگونه به حل مسایل خود بپردازند . مشاوران با 

استفاده از آموزشی که دیده اند و تخصصشان به   

افراد کمک می کنند تا نقاط قوت و ضعف خود را  

بهتر بشناسید . آنها می توانند موقعیتها را تفکیک  

کنند و به فرد در اتخاذ روشهای مناسب کمک 

نمایند . از همه مهمتر, یک مشاور می تواند افراد را 

 درک و حمایت کند.

 

 

بب آر بر رجبهمکلبخ صیبر شتابر شیمچ  

خیر !   

بعضی اوقات حتی حرف زدن درباره افکار و احساساتی که داریم می  

تواند برایمان مفید باشد . مشاوران بدون هیچگونه سوء نظری به  

حرفهای شما گوش می دهند و می توانند به شما کمک کنند تا مسایل 

 و مشکالتتان را تشخیص داده و بشناسید.

 آر ب سیب زبهحتو یبدلس تبهم کیهببهطلعبخو هجبشجچ

 اعتماد و اطمینان یکی از ارکان بسیار مهم در رابطه مشاوره ای

است. هر مالقات شما با مشاور، محرمانه تلقی می شود و تنها در   

مواردی که خطر آسیب جسمی به شما و دیگران وجود داشته باشد، 

 مشاور به دلیل قوانین قضایی و حرفه ای،  خود را موظف به گزارش

آن می داند.   

 هم کیهب؟ابهجتبرابطولبخو هجب نج هیجچ

اوقات می بعضی این موضوع بستگی به شما و نوع مشکلتان دارد. 

توانید بعد از گذشت یک یا چند جلسه مشاوره مشکلتان را برطرف 

کنید . اما گاهی ممکن است شما و مشاورتان تصمیم بگیرید در تمام  

طول ترم دانشگاهی جلسات مشاوره داشته باشید . برای عمده ای از  

دانشجویان ، بهترین نوع مراجعه به یک مشاور ، مشارکت در درمان دراز 

     مدت در طول نیمسال تحصیلی است

 

http://ravansanji1.blogfa.com/post/5


2 

 ها زبهم کیهبر نمگ هب وثا

دیدگاه نوینی که امروز بر فرایند خدمات مشاوره ای حاکم است دیدگاه 

هدف اصلی مرکز مشاوره آموزش . سالمت نگر است نه بیمارنگر

مهارتهای مختلف به دانشجویان برای پیشگیری از ابتال به آسیب های 

 روانشناختی است.

زندگی کنونی انسانها تحت تاثیر تحوالت سریع اجتماعی قرار گرفته و  

آکنده از پیچیدگی ها و استرس هاست و چنین شرایطی است که 

ضرورت ارائه خدمات مشاوره را در سطحی تخصصی و علمی بیش از  

همیشه ایجاب می نماید. تصور عده ای بر این است که تنها افرادی به  

خدمات مشاوره ای نیازمندند که دچار مشکالت روان شناختی شده 

باشند حال آنکه فرازو نشیب های زندگی و استرس های متفاوت گاه 

باعث می شود فرد برای غلبه بر مشکالت ، گرفتن تصمیم های مناسب 

و داشتن زندگی آرام و رو به رشد به کمک های جانبی نیاز داشته باشد. 

دانشجویان نیز از جمله اقشاری هستند که همواره با فشارهای مختلفی 

مانند حجم گسترده مطالب درسی ، امتحانات متوالی ، چالش های  

خانوادگی ، تغییر و تحول شیوه زندگی فردی به گروهی و ... روبرو می  

شوند. در این راستا  مرکز مشاوره می تواند آنها را در جهت رویارویی 

 مقتدرانه تر با مسائل و مشکالت زندگی یاری نمایند. 

هدف اصلی مرکز مشاوره آموزش مهارتهای مختلف به دانشجویان برای  

پیشگیری از ابتال به آسیب های روانشناختی است. یادداشتهای مشاور و  

پرونده مراجعین صرفاً برای کمک به خود فرد و پیگیری مراحل مشاوره 

 به کار گرفته میشود و در محل محفوظی نگه داشته می شود. 

 

سیستم آموزشی دانشگاه به هیچ وجه مطلع نیست که چه افرادی به این مرکز 

مراجعه می نمایند و حتی برای دریافت کمکهای آموزشی، خود دانشجو باید  

اقدام نماید. قوانین رازداری حرفهای روانپزشکی و روان شناسی در سراسر دنیا 

 یکسان است و در مرکز مشاوره نیز به دقت رعایت میگردد.

 فی لیتبه یبعمجهبها زبهم کیهبر نمگ هب وثا:

  برگزاری سمینارهای بهداشت روان ،  برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی

موثر ، ابراز وجود ، کنترل خلق منفی  با موضوعات : ) مدیریت استرس ، ارتباط

، مدیریت زمان ، تفکر خالق و تفکر نقاد ، کنترل خشم ،اعتماد به نفس، شفای 

کودک درون(،  کمک به حل مشکالت آموزشی و رفاهی دانشجویان ، مشاوره 

خانواده، مشاوره قبل از ازدواج، انجام پژوهش در مسائل دانشجویان در حوزه 

بهداشت روان، ارائه کتاب در زمینه روانشناسی و اجتماعی، تهیه و انتشار 

جزوات و بروشورهای آموزشی در زمینه بهداشت روان، انجام آزمون های روان 

 شناختی.

همانطور که در باال اشاره شد یکی از فعالیت های مرکز مشاوره تهیه و توزیع 

بروشورهای آموزشی در زمینه مشکالت دانشجویان است که به طور رایگان در 

 اختیار دانشجویان عزیز قرار میگیرد. موضوع این بروشورها عبارت است از:

 .  روش های برقراری ارتباط مؤثر1

 . روشهای عملی برای افزایش اعتماد به نفس2

 . شیوه های غلبه بر اضطراب قبل از امتحان3

 

. آشنایی با تیپ های شخصیتی مختلف4  

. طرحی نو در اندازیم )راهبردهای تفکر مثبت(5  

. چند گام کوچک برای رسیدن به موفقیتی بزرگ6  

.  کمال گرایی7  

.  پیام دوستی )برای خانوادهها(8  

. شیوه های کنترل خشم9  

. مدیریت استرس11  

.  وابستگی و سوء مصرف مواد11  

.  مالک های انتخاب همسر12  

. فرزند پروری 13  

دانشجویان گرامی می توانند با توجه به شرایط بوجود آمده از خدمات ”

“مشاوره تلفنی و دریافت آنالین بروشورهای مرکز بهره مند گردند.  

الزم به ذکر است کلیه خدمات مرکز مشاوره اعم از جلسات مشاوره و روان  

درمانی، سمینارها و کارگاه های آموزشی و جزوات آموزشی در زمینه 

 بهداشت روان ، به طور رایگان در اختیار دانشجویان عزیز قرار میگیرد.

 ریب نتظ یبهما هیبشم بر نمجور نبعزرزبهستیمب
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