دوران دانشجوئی از جمله مراحل پر اضطراب زندگی هر جوان می باشد  .تفاوت محیط دبیرستان با دانشگاه  ،افزایش حجم درس ها
و تغییر نظام آموزشی  ،تاثیرات مطلوب و نامطلوب خود را بر دانشجو خواهد گذاشت بخصوص برای دانشجویان شهرستانی که برای
اولین بار از خانواده خود جدا شده اند  .بنابر این خالء عاطفی از یکطرف و کنار آمدن با شرایط موجود  ،نیاز به رسیدگی و توجه خاص
دارد چراکه امروزه از نقطه نظر روانشناسی  ،راهنمائی و مشاوره این توجه یک ضرورت حیاتی است و به موازات گسترش و پیچیدگی
اجتماع مشکالتی بروز می کند که ضرورت خدمات فنی این حرفه را حیاتی می سازد .مرکز مشاوره دانشگاه گیالن از سال 0731
فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون عالوه برستاد مرکزی با ایجاد چند شعبه در دانشکده و خوابگاهها آماده ارائه خدمات فوق
بصورت مستمر در دو شیفت صبح و عصر می باشد  .مرکز مشاوره غیر از ارائه خدمات به مراجعین در راستای تحقق هدف اصلی خود
یعنی ارتقاء بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی اقدام به اجرای برنامه های مختلف نظیر برگزاری کارگاههای
آموزشی  ،تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی  ،همایش  ،سخنرانی و  ...می نماید .

خدمات روان درمانی :درمان اختالالت و ناراحتی های مختلف روانشننخاختی اق یل ا ار ن ،اا س اگینن،دسی س و ننکات س مش ن الت
شخص ت
خدمات مشاوره و راهنمایی  :مشاوره و راهخمائی تحص لی س اقدواج س آمکقشی س خانکادسی و..
خدمات مددکاری :پ گ ،ی و حا و گصا میائا و مش الت رگاهی س تحصلی س آمکقشی و
خدمات روانپزشکی :درمان داروئی اختالالت روانشخاختی
خدمات مشاوره الکترونیکی :پا خگکیی به کاالت دانشجکیان در قم خه میائا عاطفی س تحص لی س اقدواج س روابط ب ن گ،دی س
خانکادسی مش الت گ،دی س کء مص،ف مکارد س بح،انهای گ،دی و نام دی و  ..اق ط،یق امانه کال اق مشاور
خدمات مشاوره تلفنی :ب،ط،ف نمکدن ن اقهای گکری تمات س ،ندسان و تثل ت یا بهلکد احیات المت روانی و جیمی
شماره تمات میتق م ۸۸۵۰۹۶۳۳ :
دانشجویان جهت استفاده از خدمات مرکز مشاوره می توانند از طریق مراجعه حضوری به مرکز و یا به یکی از شعب مرکز در خوابگاه ها
مراجعه فرمایید.
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