
  خدمات مشــــاوره
  غــیرحضـــوری

مرکز مشــــاوره به منظور دسترسی 
بیشتر دانشـجویان به خدمات مشاوره، 
مختلـف  زمینه هـای  در  روانشـناختی 
ازدواج،عاطفـی، تحصیلـی، روابـط بین 
بـه  را  روانپزشـکی  و  فردی،خانوادگـی 
صـورت غیرحضوری، آنالیـن و رایگان از 
طریق اپلیکیشـن ایران-حـال به صورت 

کامـال محرمانـه ارائـه می نماید. 

آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع شیخ 
فضل اهلل نوری و شهید چمران،جنب ساختمان معاونت 
دانشجویی و فرهنگی، مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه 

علوم پزشکی ایران

شماره تلفن پذیرش: ۸۶۷۰۳۵۴۱ - ۸۸۶۲۲۶۴۳

۰۹۰۱۸۸۵۵۵۸۰ :)hot line(شماره تلفن مشاوره تلفنی

اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://instagram.com/counseling.iums

سایت مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:
 https://counseling.iums.ac.ir/

معاونت دانشجویی و رفهنگی

رمزک مشاوره دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره دانشجویی

    همیاران سالمت روان

دانشجویانی  همیاران سالمت روان 
هستند که به عنوان رابطین سالمت روان 
به سایر دانشجویان و نیز با هدف ارائه 
خدمات مستمر،فراگیر و اجتماع محور 

زیر نظر مرکز مشاوره فعالیت می کند.
ــن  ــه ضم ــت ک ــده ای اس ــجوی برگزی ــجوی همتایار،دانش دانش
عضویــت در گــروه همتایــاران ســالمت روان مرکــز مشــاوره، آمادگــی 
خــود را بــرای انجــام خدمــات مرتبــط بــا ســالمت روان، آمــوزش، 
پیشــگیری، شناســایی، یــاری رســانی و ارجــاع دانشــجویان نیازمند 
ــاع  ــای اجتم ــی دارد و در فعالیت ه ــالم م ــاوره اع ــات مش ــه خدم ب

ــد. ــز مشــاوره مشــارکت می نمای محــور مرک
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   خدمات مشاوره حضوری
   و نحوه پذیرش مراجعان

ــد، مشــاور  ــه می كن ــز مشــاوره مراجع ــه مرك ــرد ب ــه ف ــی ك زمان
یــا روان شــناس پــس از انجــام مصاحبــه پذیرشــی و اخــذ شــرح 
ــن از  ــد ت ــا چن ــه یــک ی ــرد را ب ــوع مســاله، ف ــر اســاس ن حــال، ب
ــد مشــاوره و  ــز مشــاوره ارجــاع می دهــد و فرآین متخصصــان مرك

ــد. ــه می یاب ــان الزم ادام ــا زم ــی ت روان درمان

لینک دریافت خدمات مشاوره 
غیرحضوری آنالین:
https://haal.ir/

user/#?inputType=iranian-
university

نشانی و اوقات فعالیت و تلفن 
تماس دفاتر مرکز مشاوره دانشگاه در 

دانشکده ها:
https://haal.ir/

user/#?inputType=iranian-
university

آشـنایی با مرکز مشـاوره
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران

پاییز 1401

COUNSELING CENTER
IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES
2022 COUNSELING CENTER

IRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES



  آشــنایی با مرکـز

همــه مـا به تجربـه دریافته ایم که بـه تنهایی قادر به سـاماندهی 
مسـائل مختلف زندگی نیسـتیم. گاهی ممکن اسـت بـه منظور حل 
مشـکل، از راهنمایـی خانـواده، دوسـتان و اطرافیان بهره مند شـویم، 
امـا دریافـت کمک تخصصی، کنترل بهتر مشـکل را با احتمال خطای 
کمتر میسـر می سازد؛ زیرا مشــاور متخصص، دانش این کار را دارد و 

فـردی رازدار و بیطـرف اسـت که صرفًا قصد کمک رسـانی دارد.
ورود بـه دانشـگاه و شـروع دوره دانشـجویی، به دلیـل تغییرات 
عمـده ای کـه در عرصه هـای مختلـف بـرای فرد بـه وجود مـی آورد، 
اسـترس زا می باشـد و گاه به دلیل عدم دسترسـی به منابع حمایتی 
همچـون خانـواده و دوسـتان و از سـوی دیگر مواجهه بـا فرهنگ و 
ســبک زندگی متفـاوت می تواند بحران هایی را برای دانشـــجو به 
وجـود آورد، بگونـه ای که سـازگاری با محیط و شـرایط جدید را برای 
دانشــجو دشـوار و طاقت فرسـا نماید. مرکز مشـاوره دانشگاه علوم 
پزشـکی ایـران با توجـه به ضرورت هـای مذکور و به منظـور کمک و 
ارتقای سـالمت روان دانشـجویان در مواجهه با اسـترس های دوران 
دانشـجویی راه انـدازی گردیـده و خدمات متعـددی را در زمینه های 

ارائـه می کند. مختلف 
در مرکـز مشـاوره، کارشناسـان مختلف با تخصصهـای گوناگون 
بـه صـورت تیمی و منجسـم فعالیـت می کنند. حضـور متخصصان 
گوناگـون اعـم از روانشـناس بالینـی، مشـاور تحصیلـی، مـددکار، 
روانپزشـک وغیره در مرکز مشـاوره، سـبب می شــــود تا مراجعان 
بتواننـد بـرای حل مشـکالت خـود درصـورت لـزوم از خدمات همه 

بگیرند. بهـره  متخصصان 

    مشاور تحصیلی 
مشــاوران تحصیلــی در زمینــه مســائل و مشــکالت تحصیلــی 
ــت  ــر، مدیری ــه موث ــای مطالع ــی، روش ه ــزی درس ــون برنامه ری همچ
ــل  ــی عل ــناختی و بررس ــناختی و فراش ــای ش ــوزش مهارت ه ــان، آم زم
ــی،  ــود مشــکالت تحصیل ــع و بهب ــرای رف ــی ب ــی، راهنمای افــت تحصیل

ــد. ــت می کنن ــته فعالی ــاب رش ــته و انتخ ــر رش تغیی

   مــددکار اجتماعی
مـددکاران اجتماعـی بـا منابـع حمایت اجتماعی آشـنایی کامـل دارند 
و برحسـب شـرایط مختلـف مراجعـان نقش هـای متفاوتـی را از قبیـل 
حمایـت روانـی - اجتماعـی ، مدیریـت مـورد، مدافعه گـری، واسـطه گری 
بیـن مراجـع و منابع مختلـف اجتماعی و تسـهیل امور جهت اسـتفاده از 

امکانـات و راهنمایـی مراجعـان را ایفـا می کننـد. 

   روان سنج
هـرگاه مشــــاوران، اجرای آزمون های روان شـناختی و شـخصیتی و 

جـز آن را ضـروری بداننـد، آزمون الزم را بـه اجـرا در خواهند آورد.

   روانشناس بالینی
مراجعانـی کـه مشـکالتی در افـکار، نگرشـها، احساسـات، رفتـار یـا در 
مهارتهـای زندگـی ضعـف دارنـد و بـرای بررسـی علـل مشکالتشـان بـه 
روان درمانـی نیــــاز دارند، تحت نظر روانشناسـان بالینی قـرار می گیرند.

   مشاور خانواده، ازدواج و مشکالت عاطفی
مراجعانـی کـه مشـکالت خانوادگـی دارنـد یـا در بـر قـراری ارتبـاط بـا 
افـراد دیگـر همچون خانـواده، دوسـت، همکار و اسـاتید مشـکالتی دارند 
یـا می خواهنـد در زمینـه ازدواج مشـورت کننـد بـه این مشـاوران مراجعه 

می کننـد.

    روانپزشک 
ــان  ــه درم ــه ب ــناختی ک ــی و روانش ــکالت عصب ــا مش ــی ب مراجعان
ــرای  ــد. ب ــرار می گیرن ــک ق ــر روانپزش ــت نظ ــد، تح ــاز دارن ــی نی داروی
ــر  ــت نظ ــواس، تح ــا وس ــراب ی ــردگی، اضط ــا افس ــرادی ب ــال، اف مث

روانپزشــک قــرار می گیرنــد.

واحد بهداشـت روانی جهت حفظ و ارتقای سـالمت و بهداشت روانی 
فعالیـت می کنـد. ایـن واحـد بـا برگـزاری کارگاههـای آموزشـی ویـژه 
دانشـجویان، کارکنان، کارشناسـان و اسـتادان می کوشـد تا آگاهی ها و 
توانمندیهای اجتماعی - ارتباطی شـرکت کنندگان را ارتقاء دهد؛ از جمله 
ایـن کارگاه هـای آموزشـی می تـوان بـه کارگاههـای آموزشـی مهارتهای 
زندگـی، آمـوزش پیـش از ازدواج، روشـهای صحیح مطالعـه، اضطراب 

امتحـان و اجرای سـمینارهای بهداشـت روانی اشـاره کرد.
همچنیـن ایـن واحـد بـا تدویـن و انتشـار نشـریه های گوناگـون 
همچـون ماهنامه بهداشـت روانی جرعه و نیز چاپ بروشـور نسـبت به 
افزایـش آگاهـی و ارتقـاء سـالمت و بهداشـت روانی کمـک می نماید. 
بـا مراجعـه بـه مرکـز مشـاوره و یـا سـایت مرکـز مشـاوره دانشـگاه 
می توانیـد ایـن نشـریات و بروشـورها را به طـور رایگان تهیـه نمایید.

لینک شرکت در کارگاه های بهداشت روانی:
https://www.skyroom.online/ch/iums/empowerment

روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 18 الی20

مشاوره تلفنی در مواقع بحرانی )هات الین(: 09018855580
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فعالیت های واحدحوزه های تخصصیحوزه های تخصصی
بهداشـــت روان
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ــا مرکــز مشــاوره آشــنایی ب
ـــران ـــکی ای ـــوم پزش ـــگاه عل دانش


