
  

از آنجا كه دانشجويان در كشور ما از منزلت و احترام ويژه ايي برخوردار هستند كوشش براي تامين سالمت همه      

شگاه ها به        شجويان دان ساب مي آيد. دان سالمت و بهبود جامعه امروز و فردا به ح جانبه آنان ، در واقع در جهت 

شرايطي كه باعث        شد و تحول خود و  سيت دوران ر سا سال هاي    لحاظ ح شود به ويژه در  بحران در زندگي مي 

ورود به دانشگاه فشارها و ناراحتي هاي بيشتري را تجربه مي كنند كه اين مسأله لزوم خدمات مراكز راهنمايي و     

 مشاوره را در دانشكده ها و خوابگاه ها تبيين مي كند.

محدود بودن دانش و تجربياتمان به ه  همه ما غالبا در معرض مشكككالت و مسككاقري قرار مي گيري  كه به دلي  

فكري با ديگران نياز پيدا مي كني  . مي دانيد كه حتي با ثبات ترين افراد نيز گاهي از بحران هاي عاطفي مصون  

نيستند . تحوالت و تغييراتي كه در زندگي رخ مي دهد مانند قبولي در دانشگاه ، ازدواج ، دور شدن از خانواده و    

ي و از دست دادن آنهايي كه دوستشان داري  گاهي ما را دچار اضطراب ، ترديد ، نگراني ، تعارض دوستان ، بيمار

و حتي بحران مي سازد . داشتن احساسات فوق تا حدي طبيعي است اما اگر اين احساسات منفي از حد طبيعي         

فرايندي است كه طي آن  بيشتر شود مي تواند باعث كاهش تمركز آرامش و سالمت جس  و روان گردد . مشاوره      

شود . در اينجا مركز         ستفاده مي  صمي  منطقي محك  ا صاحبه براي كمك به مراجع در گرفتن يك ت از روش م

شگيري از         سالمت نگر و نه بيمارنگر فعاليت هاي متنوعي را جهت پي شجويان با ديدگاه  شاوره و راهنمايي دان م

يز در ح  مساق  و مشكالت گوناگون ، تصمي  گيري هاي    بروز آسيب هاي روان شناختي و ياري دانشجويان عز   

شي از تغيير مح  ، دوري از              شرايط زندگي نا شدن با تغيير  سازگار  سازنده و  شتن زندگي آرام و  سب و دا منا

  خانواده ، حج  گسترده مطالب درسي و ... انجام مي دهد.

 محرمانه بودن مشاوره :

صحبت هايي ا   شاوره مح  امن براي  ست كه از نظر مراجعين راز به حساب مي آيد . ما معتقد و مقيد به   مركز م

رازداري و حفظ اصككك  محرمانه بودن حرا هاي مراجعينمان هسكككتي  و اين اطمينان را مي دهي  كه هر ك         

 دردي دارد دوايي ه  دارد و دردهاي روان انسان را نمي توان پيش هر كسي ابراز كرد. 

از مركز بدون اجازه صريح شما بازگو نمي شود. ندرتا شرايطي وجود دارد كه ما      در شرايط عادي هيچ چيز خارج 

شكي و   اين حق را بر خود محفوظ مي داني  كه محرمانه بودن را زير پا بگذاري  . قوانين رازداري حرفه ايي روانپز



ي نها مساق  فاجعه بار روانشناسي در سراسر دنيا يكسان است و در مركز مشاوره نيز به دقت رعايت مي گردد و ت       

 مث  خودكشي و ديگركشي مي توانند اين رازداري را تحت الشعاع قرار دهند. 
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