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سخن نخست
والدین ارجمند سالها تالش شما بـــرای موفقیـــت تحصیلـــی فرزندتـان اینـک بـه 
بـــار نشسته است. دانشـــجوی جـــوان شما گام در مســـیر پیشرفت علمـــی نهـاده 
اســـت و قصـــد دارد تـــا آینـــده خـود را آنگونـه که شایســـته است،  بسـازد. تبریک 
صمیمانــه مــا را بخاطـــر پــرورش و تربیــت چنیـــن جـــوان برومنـــد و خردمنـــدی 
پذیــرا باشـــید. بـــا ایــن همــه هنـــوز راه زیـــادی باقــی مانــده اســـت. پذیــرش فرزند 
شما در یکی از معتربرترین مراکز علمی کشـــور و ورود وی به جامعه بزرگســـال، 
آغـاز مسـیر پـر فـراز و نشـیبی اسـت کـه گـذر پربـار از آن نیازمند حمایت و توجه 

مناســب شماســت.
ــه عزیمـــت  ــور بـ ــی مجبـ اکنــون فرزنــدان شــما از خانــه بیــرون آمــده انــد. برخـ
بـــه شـــهرهای دیگـــر شـــده انــد. نگرانـــی والدیـــن دلســـوز وحامــی کامــال قابـــل 
پیش بینـــی اســـت. نگرانـــی از عواقـــب زندگی فـــردی، شرایط نامناســـب جامعـــه 
و انتخـــاب دوســـتانی کـــه شـــاید از امـــروز هــم چنـــدان  در حیطـــه کنتــرل شــما 
نباشـــد، چالشهـــای جدیـــدی که فرزندمـــان بـــا آن روبه روســـت و هزاران عامـــل 
دیگـــر کـــه می توانــد بـــه نگرانیهــای بــی شــمار والدیــن بـــرای فرزندان دامن زنـــد. 
بــا ایــن حــال نبایــد فرامــوش کــرد فرزنــد شــما دیگــر عضــوی از جامعه بزرگســـاال 
ــرد.  ــه بگی ــد از ســبک های پیشــین فاصل ــا وی بای ــاط شــما بـ ــوع ارتب ــت و ن اسـ
اســـتقالل جوان امروز بـــا نوجوان دیروز متفـــاوت شـــده و بایـــد فرصـــت تصمیم 
گیـــری بـــرای رویدادهـای مهـم زندگـــی اش را داشـته باشـد. لـذا حضـور والدیـن 
گرچـــه الزامـــی اســـت، امـــا بایـــد در قالبـــی نـــو و شـــیوه ای جدید، حامی جوان 
ــن  ــار شــما والدی ــن مجموعــه اطالعــات مفیــدی در اختی دانشــجو باشــد. در ای
ارجمنــد قــرار می گیــرد تــا ســـازگاری شــما بــا شــرایط  جدیــد تســـهیل شـــده و 

نقــش موثــر و مفیــد شــما در زندگــی فرزنــدان برجســـته شـــود. 
بــه خاطــر داشـــته باشـــید شــما در جایـــگاه والدینــی حمایــت کننده، فرزندتـــان را 
نیکـــو پـــرورش داده ایـــد و وارد جامعـــه بزرگســـاال کرده ایـــد. امـــروز ایـن فرزنـد 
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ــاید و آموختــه هایــش را بــرای  ــال می گشـ ــد بـ ــی جدیـ ــه در محیطـ شماســت کـ
سـاخت زندگی اش بـه کار می بندد و بـرای شما، وقـت آن اسـت تـا بـا در اختیـار 
گذاشتن فرصـــت پریـــدن، راه را بـــرای عزت و سربلندی فرزندتـــان مهیـــا کنید. 
مرکز مشـــاوره دانشـــگاه علوم پزشــکی ایران در این مســـیر همـــواره در کنار شــما 

والدیــن گرامــی وعزیــزان شــما اســـت.
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اهمیت ارتباط والدین با دانشجو
دانشـجویان در هـر شـرایطی کـه باشـند، نیـاز بـه ارتبـاط بـا والدیـن خـود دارنـد. 
اگرچـه گاهـی اوقـات از والدیـن فاصلـه می گیرند ولـی این نیاز در آنهـا وجود دارد. 
بـرای بسـیاری از دانشـجویان، شـروع دانشـگاه اولین سـال های جدایـی و دوری 
از خانـواده اسـت. بخصـوص دوری از خانـواده بـرای دانشـجویان ورودی جدیـد 
و دانشـجویانی کـه در شـهر دیگـری تحصیـل می کنند، بسـیار سـخت و دشـوارتر 
از سـایر دانشـجویان خواهنـد بـود. بـه ویـژه در ایـن زمان هـا، آنهـا بـه ارتبـاط و 
تمـاس بـا والدیـن خـود به شـدت نیاز دارند اما حواسـتان باشـد که بـه یک مزاحم 
تبدیـل نشـوید و ایـن اجـازه را هـم بـه فرزنـد خود بدهید کـه زمـان و فرصت کافی 
بـرای برقـراری ارتبـاط با شـما داشـته باشـد ودر برخی مواقع بـرای صحبت کردن 
بـا شـما برنامـه ریـزی کنـد. بنابرایـن وجـود ارتبـاط بـا خانـواده، می توانـد تـا حـد 
زیـادی اسـترس ورود بـه دانشـگاه را کاهـش دهـد. لـذا بـا دانشـجو در تمـاس و 
ارتبـاط باشـید. در دسـترس بـودن والدیـن تاثیـر زیـادی روی سـالمت ذهـن و 
روان دارد. اگـر والدیـن بتواننـد نقـش راهنمـا و مشـاور را بـه درسـتی ایفـا کنند و 
از کنتـرل دانشـجو بپرهیزنـد، آنهـا بیشـتر بـه والدیـن خـود نزدیک خواهند شـد. 
گاهـی اوقـات والدیـن بـه جـای ارتبـاط بـا فرزنـدان خـود از روش هایـی اسـتفاده 
می کننـد کـه بـه شـدت بـه رابطـۀ آنهـا بـا فرزندانشـان آسـیب می زنـد از جملـه 
ایـن روش هـای آسـیب زننـده شـامل: نصیحـت، کنتـرل، بازجویـی، چـک کردن 
وسـایل دانشـجویان بـدون کسـب اجـازه، گـوش دادن به مکالمه هـای تلفنی آنان 
و سـرزنش کردن، مقایسـه کردن دانشـجویان با همسـاالن دیگر و ... این روش 
هـا فقـط بـه رابطـه شـما بـا فرزندانتـان لطمـه می زنـد. بـه جـای ایـن روش هـای 
آسـیب زا، بسـیار مهـم اسـت کـه بتوانیـد برای آنها وقـت بگذارید تا بـا هم صحبت 
کنیـد، یـا کاری را بـا هـم انجـام دهیـد، بـه نظـرات آنهـا توجـه کنید، سـعی کنید 
آنهـا را بـه درسـتی درک کنیـد و در صورتـی کـه از شـما راهنمایـی یـا اطالعـات 

خواسـتند در اختیارشـان بگذاریـد.
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چند راهکار مهم برای 
ارتباط موثرتر والدین با دانشجو

ـــا  ـــری ب ـــاط بهت ـــد ارتب ـــا بتوانی ـــد ت ـــک می کن ـــما کم ـــه ش ـــی ب ـــارت همدل 1-مه
فرزنـــدان خـــود برقـــرار کنیـــد و دچـــار مشـــکالت ارتباطـــی نشـــوید. همدلـــی یعنـــی 
خــــود را جــــای فــــرزند خـــود  بگذاریــــد و تصــــور کنیــــد در شــــرایط او قــــرار داریـــد 
و از خــــود بپرســــید اگــــر مــــن در چنیــــن شــــرایطی بــــودم چـه حالــــی داشـتم، چه 
ـــی دیگـــر یعنـــی شـــرایط و احساســـات و  ـــه بیان ـــد آن. ب ـــتم و ماننـ ـــی داشـ احساسـ
نگرانی هـــای او را درک کنیـــد. در ارتبـــاط بـــا فرزندتـــان نـــه تنهـــا مهـــم اســـت کـــه 
او را درک کنیـــد بلکـــه بســـیار اهمیـــت دارد کـــه ایـــن درک و فهـــم را بـــه او نشـــان 
دهیـــد. بدیـــن منظـــور بهتر اســـت احساســــات فرزندتان را بــــه او انعــــکاس دهیــــد. 
بـــرای انعـــکاس احساســـات بـــه فرزندتـــان فقـــط کافـــی اســـت همـــان کلماتـــی 
را کـــه او بـــه کار می بـــرد و احساســـاتش را بیـــان می کنـــد را بـــه او برگردانیـــد. 

ـــات:    ـــکاس احساس ـــی از انع مثال

ـــارش   ـــه از رفت ـــد ک ـــه می کن ـــود گالی ـــادر خ ـــه م ـــم ب ـــت: مری موقعی
ـــده اســـت. ـــی رنجی در مهمان

ـــه  ـــوری ک ـــادر: آنط ـــات م ـــکاس احساس ـــه و انع ـــورد همدالن برخ
ـــت. ـــده اس ـــو ش ـــش ت ـــث رنج ـــن باع ـــار م ـــدم رفت فهمی

ــید.هنگام  ــوری باشـ ــوب و صبـ ــنونده ی خـ ــه شـ ــم اســـت کـ مهـ
صحبـــت کـــردن فرزندتـــان کار دیگـــری انجـــام ندهیـــد، حواســـتان 
ـــد و  ـــت بگذاری ـــرای او وق ـــه ب ـــود، بلک ـــرت نش ـــری پ ـــای دیگ ـــه ج ب
بـــه صحبت هـــای او خـــوب گـــوش بدهیـــد تـــا بتوانیـــد بـــا او بـــه 

ـــد. ـــی کنی ـــتی همدل درس
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اهمیـــت  وی  نمره هـــای  از  بیشـــتر  دانشـــجو  عاطفـــی  نیاز هـــای  2-بـــه 
ـــه در  ـــی نیســـت، بلک ـــالت تکمیل ـــط دوره ی تحصی ـــد. دوره دانشـــجویی فق دهی
کنـــار تحصیـــل فعالیت هـــای متعـــدد دیگـــری در زندگـــی دانشـــجویان مطـــرح 
ــود  ــن خـ ــه ی والدیـ ــه و عالقـ ــت، توجـ ــق، محبـ ــه عشـ ــدان بـ ــود. فرزنـ می شـ
ـــی شـــود،  ـــم نم ـــاز در دوران دانشـــجویی ک ـــن نی ـــا ای ـــه تنه ـــد. ن ـــاز دارن بســـیار نی
ـــت  ـــات مثب ـــه احساس ـــی ک ـــدان والدین ـــود. فرزن ـــم می ش ـــتر ه ـــیار بیش ـــه بس بلک
ـــه  ـــد و ب ـــا هـــم دارن ـــری ب ـــر و موثرت ـــاط بهت ـــد، ارتب ـــراز می کنن ـــا اب ـــه آنه خـــود را ب
دنبـــال آن از ســـالمت روانـــی باالتـــری برخـــوردار هســـتند. احساســـات مثبـــت 

مثـــل: افتخـــار، غـــرور، عشـــق، رضایـــت، تاییـــد و ...

ـــد  ـــالف می توانی ـــل اخت ـــارت ح ـــتفاده از مه ـــا اس ـــاف :  ب ـــل اخت ـــارت ح 3-مه
ـــاط  ـــروز اختـــالف و ســـوء تفاهـــم در ارتب ـــا کمـــک یکدیگـــر آنچـــه را کـــه باعـــث ب ب
بیـــن شـــما و فرزندتـــان شـــده اســـت را حـــل و فصـــل نماییـــد. هنگامـــی کـــه افـــراد 
ـــز  ـــد، طبیعـــی اســـت کـــه بینشـــان اختـــالف نی ـــرار می کنن ـــاط برق ـــا یکدیگـــر ارتب ب
ـــل  ـــان را ح ـــود و فرزندت ـــن خ ـــات بی ـــد اختالف ـــه بتوانی ـــرای اینک ـــود. ب ـــاد ش ایج

ـــد:  ـــه کار بری ـــر را ب ـــر اســـت اصـــول زی ـــد، بهت نمایی
	Ó بـــا فرزندتـــان زمانـــی را هماهنـــگ کنیـــد تـــا در مـــورد اختالفتـــان حـــرف

بزنیـــد.
	Ó مراقـــب لحـــن صحبـــت خـــود باشـــید و از تمســـخر، توهیـــن، احســـاس گنـــاه

دادن و شـــرمنده نمـــودن فرزنـــد خـــود دوری کنیـــد.
	Ó کلمـــات زشـــت و نامناســـب بـــه کار نبریـــد و فرامـــوش نکنیـــد کـــه می خواهیـــد

ــی و  ــات منفـ ــه احساسـ ــدف تخلیـ ــد و هـ ــل کنیـ ــکل و اختـــالف را حـ مشـ
ـــت. ـــرب نیس مخ

	Ó ـــاوت ـــد، او را قض ـــان کن ـــرش را بی ـــه نظ ـــد ک ـــازه دهی ـــز اج ـــان نی ـــه فرزندت ب
ـــد.  ـــرف او نپری ـــط ح ـــد و وس نکنی

ــارات  4- فرزنـــد خـــود را همـــان طـــور کـــه هســـت بپذیریـــد. داشـــتن انتظـ
ــیب  ــا آسـ ــا آنهـ ــاط والدیـــن بـ ــه ارتبـ ــدان بـ ــه از فرزنـ ــع بینانـ شـــخصی وغیرواقـ

8

راهنمایی برای خانواده های دانشجویان ورودی جدید



ـــل،  ـــی، دانشـــگاه محـــل تحصی ـــن از رشـــته تحصیل ـــن اســـت والدی ـــد. ممک می زن
ـــند  ـــی نباش ـــود راض ـــد خ ـــگاهی و ...فرزن ـــالت دانش ـــده تحصی ـــب ش ـــرات کس نم
ـــه  ـــپارید ک ـــر بس ـــی بخاط ـــند ول ـــته باش ـــود داش ـــد خ ـــری از فرزن ـــارات باالت و انتظ
فرزنـــد شـــما در هـــر رشـــته تحصیلـــی و هـــر دانشـــگاهی و بـــا هـــر معـــدل و نمـــرات 
تحصیلـــی کـــه درس بخوانـــد، در هـــر حـــال فرزنـــد شماســـت و بـــه حمایـــت شـــما 
ـــا  ـــد ت ـــا کمـــک می کن ـــه آنه ـــان ب ـــا فرزندت ـــه شـــما ب ـــاط همدالن ـــاج دارد. ارتب احتی

ـــوند.  ـــازگار ش ـــرایط س ـــا ش ـــد ب ـــر بتوانن بهت

چند نکته مهم برای والدین
1-انتظــارات واقــع بینانــه ی تحصیلــی را مشــخص و بیــان کنیــد. والدیــن در 
مقابــل خدمــات و امکاناتــی کــه در اختیــار فرزنــدان خــود می گذارنــد، انتظاراتــی 
نیــز از آن هــا دارنــد. بنابرایــن بــه صــورت مشــخص، واقــع بینانــه، شــفاف، کوتــاه 
ــته  ــار نداش ــد. انتظ ــخص کنی ــود را مش ــارات خ ــان انتظ ــا فرزندت ــب ب و متناس
ــی بپــردازد.  ــه فعالیــت تحصیل باشــید کــه دانشــجو هماننــد دوران دبیرســتان ب
همــه شــاگردهای اول دبیرســتان الزامــا در دانشــگاه هــم شــاگرد اول نیســتند. 
ــد و  ــک کنی ــی کم ــی تحصیل ــداف منطق ــم اه ــان در تنظی ــه فرزندت ــد ب می توانی
از او بخواهیــد در شــرایط الزم از دیگــران هــم کمــک بگیــرد. انتظــار معــدل 
متوســط، پیشــرفت زبــان، یادگیــری نــرم افزارهــای پیشــرفته ی کامپیوتــری و ... 
از انتظــارات معمــول و متعارفــی اســت کــه شــما می توانیــد از دانشــجوی خــود 

داشــته باشــید. 

ـــت  ـــید. اکثری ـــت باش ـــفاف و روراس ـــجو ش ـــا دانش ـــی ب ـــائل مال ـــورد مس 2-در م
دانشـــجویان از نظـــر مالـــی بـــه خانـــواده خـــود وابســـته انـــد. دانشـــجویان نیازهـــای 
مالـــی مختلفـــی دارنـــد کـــه بعضـــی از ایـــن انتظـــارات ممکـــن اســـت منطقـــی باشـــد 
و بعضـــی دیگـــر، خواســـته هایی باشـــد کـــه در اثـــر مشـــاهده ی امکانـــات بهتـــر 
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دانشـــجویان دیگـــر ایجـــاد شـــده باشـــد. بـــه همیـــن دلیـــل ضـــرورت دارد کـــه 
بـــا فرزنـــد خـــود در مـــورد امکانـــات و کمک هـــای مالـــی خـــود صحبـــت کنیـــد 
ــوه ی  ــی و نحـ ــت مالـ ــد. وضعیـ ــخص کنیـ ــود را مشـ ــای خـ ــزان کمک هـ و میـ
کمک هـــای پولـــی خـــود را بـــرای فرزندتـــان توضیـــح دهیـــد و بـــرای او روشـــن 
کنیـــد کـــه قادریـــد یـــا مایلیـــد کـــدام یـــک از هزینه هـــای او را حمایـــت کنیـــد و 

تامیـــن کـــدام هزینه هـــای دانشـــجو از عهـــده ی شـــما برنمـــی آیـــد.

3- فرزنـد خـود را بـا موضاعـات هیجانـی بمبـاران نکنیـد. هـدف شـما ایـن 
اسـت کـه بـرای دانشـجوی خـود موثـر و مفید باشـید. آنچـه بـرای فرزندتان مهم 
اسـت ایـن اسـت کـه بدانـد شـما بـه او اهمیـت می دهیـد. دانشـجو مایـل اسـت 
مطمئـن باشـد کـه اعضـای خانـواده در شـرایط راحت و آسـوده ای به سـر می برند 
و یـا حداقـل بدانـد کـه مشـکل یـا بحـران خاصـی در زندگـی آنهـا وجـود نـدارد. بـه 
همیـن دلیـل سـعی کنیـد کـه اطالعـات الزم در مـورد زندگـی خانوادگـی را به آنها 
بدهید ولی آنها را از مشـکالت خانوادگی دور نگه دارید. اینکه دائما از مشـکالت 
خانوادگـی بـه آنهـا بگوییـد وآنـان را در جریـان بحران هایی بگذاریـد که هیچ ربطی 
به آن ها ندارد، نتیجه ای غیر از اینکه ذهنشـان را مشـغول مشـکالت خانوادگی 
کـرده و مشـکل تحصیلـی و روانـی بـرای دانشـجو بـه بـار آیـد، نخواهـد داشـت. 
دانشـجویی کـه نگـران والدین یا دیگر اعضای خانواده اسـت، تمرکـز خود را برای 
فعالیت هـای تحصیلـی از دسـت می دهـد و ایـن در حالـی اسـت کـه دانشـجوی 
شـما در دوره ی تحصیالت دانشـگاهی بیشـتر از دوره های دیگر زندگی به تمرکز 

شـدید احتیاج دارد.

4- اسـتقال و جدایـی فرزنـدان را بـه رسـمیت بشناسـید. والدیـن تحت تاثیر 
جدایـی و فاصلـه ای کـه بـه علـت تحصیل بین آنها و دانشـجو ایجاد شـده اسـت، 
قـرار می گیرنـد. دل تنگـی، تنهایـی و احساسـاتی از ایـن قبیل در چنیـن دوره ای 
بیشـتر احسـاس می شـود. بنابراین تجربه ی این احساسـات طبیعی اسـت. گاهی 
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اوقـات ممکـن اسـت والدیـن فرزنـدان خـود را از اینکـه وقـت زیـادی را بیـرون از 
خانـه یـا خوابـگاه می گذراننـد، سـرزنش کننـد، محـدود کننـد، قواعـد و قوانیـن 
سـخت گیـری را بـرای رفـت و آمـد تعییـن کننـد، از دوری فرزنـد بـی تابـی و بـی 
قـراری کننـد و...ایـن روش هـا بـه جـز اینکـه دانشـجو را دچـار احساسـات منفـی 
مثـل تـرس کند، فایده دیگری ندارد. سـن دانشـگاه، سـن اسـتقالل یابی اسـت. 
بنابرایـن الزم اسـت والدیـن در کنـار حمایـت و ارتبـاط همدالنه با فرزندشـان، به 
رشـد اسـتقالل در آنهـا هـم اهمیـت دهند و آن را مسـیر طبیعی رشـد فرزندشـان 
بداننـد. متقابـال دانشـجویان نیـز در مقابل تـرک خانه و خانواده مقاومـت دارند و 
احسـاس دل تنگـی در آغـاز ورود بـه دانشـگاه ممکـن اسـت شـدید باشـد. در ایـن 
مواقـع بـه طـور منظـم بـا فرزندتـان در تمـاس باشـید و بـه نگرانی هایشـان گوش 
کنیـد. بـا توجـه بـه امکانـات امـروزی و تماس هـای صوتـی و تصویـری در ارتبـاط 
بـودن بـا خانـواده بسـیار آسـان اسـت. برای غلبـه بر دلتنگی خـود و فرزندتـان، از 
او بخواهیـد بـا شـما در تمـاس باشـد ودر مـورد همـه چیـز و نه فقـط فعالیت های 

دانشـگاهی صحبـت کند.

5- فرزندتـان را تشـویق کنیـد تـا در فعالیت هـای غیـر درسـی شـرکت کنـد. 
بعضـی از ایـن فعالیت هـا در راسـتای اهـداف تحصیلـی و برخـی دیگر بـرای تفریح 
و سـرگرمی اسـت. فرزنـد خـود را بـه سـمت افـراد و جمعیت هـای مناسـب سـوق 
دهیـد امـا بـرای آنهـا تصمیـم نگیریـد. نكتـۀ مهمـی كـه بایـد بدانیـد این که رشـد 
توانایـی زندگـی مسـتقالنه، توانایی اشـتغال به كاری نیمه وقـت دركنار تحصیل، 
تسـلط در فعالیت هـای غیردرسـی ماننـد هنـر، ورزش، فعالیت هـای اجتماعـی و 
ماننـد آن نیـز بـه انـدازٔە نمـرات خـوب، ارزش و اهمیـت دارنـد اگـر چـه، مسـیری 
كـه در نهایـت دانشـجو انتخـاب می كنـد، بـه تصمیـم گیری هـای او و اهـداف 
زندگـی و تحصیـل وی بسـتگی دارد، ولـی شـما می توانیـد در ایـن زمینـه نقـش 
راهنمـا داشـته باشـید و دانشـجویان را تشـویق به فعالیت هـای مختلف مذهبی، 

اجتماعـی، هنـری، ورزشـی و ... كنیـد.    
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مشکالت تحصیلی و 
روان شناختی دوران دانشجویی

دوران دانشجویی، دوره ای از زندگی است كه انتظار می رود دانشجویان، نقش ها 
و فعالیت های مختلف تحصیلی، علمی، مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، مشاركتی 
و... را داشته باشند. هر یك از این فعالیت ها، به ویژه فعالیت های تحصیلی و 
اجتماعی، خود دارای پیچیدگی های مختلفی است كه دانشجویان باید خود را با آنها 
سازگار كنند. به عبارت دیگر، دانشجویان باید با شرایط جدید زندگی دانشجویی و 
فعالیت هایی كه از آنها  انتظار می رود، خود را سازگار نمایند. در این میان پیچیدگی 
تحصیالت دانشگاهی، انجام تصمیم گیری پیچیده ای مانند انتخاب رشته، تجربه 
كردن دانشگاه و رشتۀ تحصیلی، تفاوت دانشگاه با مدرسه و دبیرستان و بسیاری 
موارد دیگر، می تواند باعث ایجاد مشــکالت تحصیلی شود كه اگر به موقع تشخیص 
داده نشوند و به آنها رسیدگی نگردد، می تواند باعث شکست ها و سرخوردگی های 
تحصیلی شود و به دنبال آن سالمت روان فرد را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی 
است كه تنوع و گوناگونی دانشجویان و نظرات و دیدگاه های متفاوتی كه هر یك از 
آنان دارند نیز سازگاریشان را سخت تر و مشکل تر می كند. روبرو شدن با چنین 
تفاوت های وسیع و گسترده در میان دانشجویان و انتخاب دوستی ها و روابط 
اجتماعی برای بسیاری از آنها كه بالفاصله از محیط دبیرستان به دانشگاه آمده 
اند، كار آسانی نیست. وجود چنین فشارهای اجتماعی در كنار فشارهای دیگر 
تحصیلی، شرایط خاصی را برای دانشجویان ایجاد می كند كه اگر به درستی با آن 
برخورد نشود، می تواند منجر به مشکالت و بیماری های روان شناختی گردد. نكتۀ 
بسیارمهم آن است كه عــده ای از دانشجویان، از قبل، مشکالت و بیماری های 
روان شناختی داشته اند كه به موقع یا به درستی تشخیص و درمان نشده اند. وجود 
چنین سابقه ای از بعضی مشکالت روان شناختی و بی توجهی به آن و همزمان 
شدن آن با استرس ها و فشارهای خاص زندگی دانشجویی، موقعیت مناسبی را 

برای رشد یا تشدید این بیماری ها فراهم می كند.
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عالئم هشدار دهنده مشکالت تحصیلی و 
آشفتگی روان دانشجو

 والدیـن و خانـواده بـه عنـوان اولین منبع حمایت اجتماعی فرزنـدان، برای یاری 
رسـاندن هر چه بهتر به دانشـجو ضرورت دارد عالئم هشـداردهنده را که نشـان 
دهنـده ی وجـود یـک مشـکل خـاص اسـت را بشناسـند و در صـورت لـزوم بـرای 
کسـب راهنمایـی بـا مرکـز مشـاوره دانشـگاه تمـاس بگیرنـد. والدیـن بـه عنـوان 
اولیـن ونزدیکتریـن افـراد حمایـت کننـده از دانشـجوالزم اسـت فرزنـدان خـود را 
در صـورت لـزوم، جهـت دریافـت خدمـات تخصصـی و حرفـه ای روان شـناختی و 

تحصیلـی، آنهـا را ترغیـب نماینـد بـه مرکز مشـاوره دانشـگاه مراجعـه نمایند. 
 

برخی از عالئم هشدار دهنده 
نشـانه های تحصیلـی : افـت مشـخص کیفیـت فعالیت هـای تحصیلـی، غیبـت یا 
غیبت هـای مکـرر از کالس، فـرار از درس، عـدم حضور در امتحانات، حذف مکرر 

درس ها، مشـروط شـدن )معـدل زیر 12( 

نشـانه های روانـی، رفتـاری، شـخصیتی و جسـمی: ظاهـر نامرتـب یـا ژولیـده، 
بـی توجهـی بـه بهداشـت جسـمی، خسـتگی مفـرط، اشـکال در خوابیـدن، کاه 
یـا افزایـش واضـح وزن، بـی قـراری، گوشـه گیـری، اضطـراب دائمـی، خشـم و 
خصومـت، کاهـش چشـمگیر تمرکز، کاهش انگیزه، گریان بـودن و بغض کردن، 
بیـان ناامیـدی) نظیـر: خـوب کـه چی؟ یا فایـده نـداره(، بیان عبارات مسـتقیم و 

غیـر مسـتقیم دربـاره ی مـرگ و خودکشـی. 
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نکاتی مهم برای والدین جهت ترغیب 
دانشجویان برای مراجعه به مرکز مشاوره و 

یافت خدمات روان شناختی در
1-ســعی کنیــد فراینــد کمــک و مشــاوره گرفتــن از یــک متخصــص را 
امــری طبیعــی و منطقــی جلــوه دهیــد. همــه ی مــا در صــورت نیــاز در 
ــوزه ی  ــم. ح ــه می کنی ــص مراجع ــک متخص ــه ی ــف ب ــای مختل حوزه ه
ــان قبــال از  بهداشــت روان نیــز از همیــن دســت اســت. اگــر هــم خودت
خدمــات مشــاوره و بهداشــت روان کمــک گرفتــه ایــد، از تجربــه ی خــود 

ــد.  ــان بگویی در جهــت ترغیــب فرزندت

2-بــه فرزنــد خــود بگوییــد هیــچ مشــکلی نــه آنقــدر بــزرگ اســت کــه قابــل 
حــل نباشــد و نــه آنقــدر کوچــک کــه نیــاز بــه درمــان نباشــد.

3-بــه دانشــجو اطمینــان دهیــد کمــک گرفتــن از مشــاور بــه معنــی بیمــار 
بــودن یــا ضعــف او نیســت بلکــه نشــان دهنــده ی بلــوغ و آگاهــی اوســت 

کــه بــرای حــل مشــکل از یــک متخصــص کمــک بگیــرد.

4-بــا دانشــجو صحبــت کنیــد و بــه او اطمینــان دهیــد کــه هیــچ اشــکالی 
نــدارد کــه یــک جلســه صحبــت کــردن بــا مشــاور را امتحــان کنــد. ایــن 

بــه آن معنــا نیســت کــه او ملــزم بــه ادامــه درمــان اســت.

5-بــه فرزندتــان اطمینــان دهیــد محتــوای صحبــت او محرمانــه می مانــد 
ــا  ــان افش ــایر کارکن ــاتید و س ــن، اس ــه والدی ــس از جمل ــچ ک ــش هی و پی

نخواهــد شــد.

14

راهنمایی برای خانواده های دانشجویان ورودی جدید



6-بــه نگرانی هــا و ترس هــای واقعــی فرزندتــان نســبت بــه شــرکت در جلســه 
مشــاوره بهــا دهیــد، آن هــا را ارزیابــی کنیــد ودربــاره آن هــا بحــث کنیــد. 
بعضــی از دانشــجویان ممکــن اســت تصورکننــد شــرکت در ایــن جلســات 
ــک  ــی کم ــه توانای ــت. درحالی ک ــت آن هاس ــا شکس ــف ی ــی ضع ــه معن ب
گرفتــن ازدیگــران یکــی ازگام هــای مهــارت حــل مســئله اســت. بــه فرزنــد 
خوداطمینــان دهیــد کــه اراده وی بــرای تغییــرو حــل یــک مشــکل دلیــل 

بــارزی از قــدرت وی اســت.

7-بــه خاطرداشــته باشــید کوچــک شــمردن نگرانی هــا وناراحتی هــای 
ــذارد.  ــی برجــای بگ ــرات مخرب ــد اث ــا می توان ــه ه ــه زمین هرکــس درهم
پــس از جمالتــی کــه نشــان دهنــده کوچــک شــمردن و یــا تحقیــر 

ــد. ــت« بپرهیزی ــی نیس ــئله مهم ــه مس ــن ک ــر »ای ــکل، نظی مش

8-بــه فرزنــد خــود پیشــنهاد کنیــد پیــش از شــروع مشــاوره بــه ســایت مرکــز 
مشــاوره دانشــگاه ســری بزنــد و از خدمــات و امکانــات مــا آگاهــی کســب 
کنــد. ممکــن اســت یــک دانشــجو تمایــل داشــته باشــد از ســرویس هایی 

اســتفاده نمایــد کــه در آن بــه هیــچ عنــوان نامــش پرســیده نمی شــود.
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یزان شما ما اینجاییم، کنار شما و عز
همـــــه مــا بــه تجربــه دریافتــه ایـــــم کــه بــه تنهایــی قــادر بــه ســاماندهی 
مســـــائل مختلــف زندگــی نیســتیم. گاهــی ممکــن اســت بــه منظــور حــل 
بهــره منــد شــویم،  اطرافیــان  و  راهنمایــی خانــواده، دوســتان  از  مشــکل، 
ــا احتمــال خطــای  ــکل را ب ــر مشـــ ــرل بهت ــت کمــک تخصصــی، کنت ــا دریاف ام
کمتــر میســر می ســازد؛ زیــرا مشـــــاور متخصــص، دانــش ایــن کار را دارد 
دارد. رســانی  قصــد کمــک  کــه صرفــا  اســت  بــی طــرف  و  رازدار  فــردی   و 
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ورود بــه دانشــگاه و شــروع دوره دانشــجویی، بــه دلیــل تغییــرات عمــده ای کــه 
در عرصه هــای مختلــف بــرای فــرد بــه وجــود مــی آورد، اســترس زا می باشــد و گاه 
بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه منابــع حمایتــی همچــون خانــواده و دوســتان و از 
ســوی دیگــر مواجهــه بــا فرهنــگ و ســـبک زندگــی متفــاوت می توانــد بحران هایی 
را بــرای دانشــــجو بــه وجــود آورد، بــه گونــه ای کــه ســازگاری بــا محیط و شــرایط 

جدیــد را بــرای دانشـــــجو دشــوار و طاقــت فرســا نماید.
مرکــز مشــاوره دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران بــا توجــه بــه ضرورت هــای مذکــور 
و بــه منظــور کمــک و ارتقــای ســالمت روان دانشـــــجویان در مواجهــه بــا 
اســترس های دوران دانشــجویی راه انــدازی گردیــده و خدمــات متعــددی را در 

زمینه هــای مختلــف ارائــه می کنــد.
در مرکــز مشــاوره، کارشناســـــان مختلــف بــا تخصصهــای گوناگــون بــه صــورت 
تیمــی و منجســم فعالیــت می کننــد. حضــور متخصصــان گوناگــون اعــم از 
روانشـــــناس بالینــی، مشـــــاور تحصیلــی، مــددکار، روانپزشــک وغیــره در مرکــز 
ــود  ــکالت خ ــل مش ــرای ح ــد ب ــان بتوانن ــا مراجع ــود ت ــبب می شـــ ــاوره، س مش

ــد. ــره بگیرن ــان به ــه متخصص ــات هم ــزوم از خدم ــورت ل درص
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حوزه های تخصصی
روانشناس بالینی

مراجعانـی کـه مشـکالتی در افـکار، نگرشـها، احساسـات،رفتار یـا در مهارتهـای 
زندگـی ضعـف دارنـد و بـرای بررسـی علـل مشکالتشــــان بـه روان درمانـی نیــــاز 

دارنـد، تحـت نظـر روانشناسـان بالینـی قـرار می گیرنـد.

مشاور خانواده، ازدواج و مشکات عاطفی
مراجعانـی کـه مشـکالت خانوادگـی دارنـد یـا در بـر قـراری ارتبـاط بـا افـراد دیگـر 
همچون خانواده، دوســــت، همکار و اساتید مشــــکالتی دارند یا می خواهند در 

زمینـه ازدواج مشـورت کننـد بـه ایـن مشـاوران مراجعـه می کنند.

معرفی خدمات مرکز مشاوره
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
و نحوه استفاده از خدمات آن
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روانپزشک
مراجعانـی با مشــــکالت عصبی و روانشـناختی کـه به درمان دارویـی نیاز دارند، 
تحـت نظر روانپزشـک قـرار می گیرند. برای مثال، افرادی با افسـردگی، اضطراب 

یا وسـواس ، تحت نظر روانپزشـک قـرار می گیرند.

مشاور تحصیلی
مشـاوران تحصیلی در زمینه مسـائل و مشـکالت تحصیلی همچون برنامه ریزی 
درسـی، روش های مطالعه موثر، مدیریت زمان، آموزش مهارت های شـناختی و 
فراشـناختی و بررسـی علل افت تحصیلی، راهنمایی برای رفع و بهبود مشـکالت 

تحصیلی، تغییر رشـته و انتخاب رشـته فعالیت می کنند.
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مــددکار اجتماعی
مـددکاران اجتماعـی بـا منابـع حمایـت اجتماعی آشـنایی کامل دارند و برحسـب 
شرایط مختلف مراجعان نقش های متفاوتی را از قبیل حمایت روانی – اجتماعی 
، مدیریـت مـورد ، مدافعـه گـری، واسـطه گـری بیـن مراجـع و منابـع مختلـف 
اجتماعـی و تسـهیل امـور جهـت اسـتفاده از امکانـات و راهنمایـی مراجعـان را 

ایفامـی کنند . 

روان سنج
هـرگاه مشــــاوران، اجـرای آزمون هـای روان شـناختی و شـخصیتی و جـز آن را 

ضـروری بداننـد، آزمـون الزم را بـه اجـرا در خواهنـد آورد.

چند نکته مهم
1-برای گرفتن وقت مشاوره دانشجویان می توانند با شماره گیری 88622643 
از سـاعت 8 صبح الی 15:30 از روزهای شـنبه تا چهارشـنبه با مرکز مشـاوره 

تماس بگیرند. 
2-دانشـجویان در مورد موضوعات مختلفی با روان شـناس و مشـاوران صحبت 
می کننـد. اطالعاتـی کـه دانشـجو در اختیـار کارشناسـان سـالمت روان قـرار 

می دهنـد، کامـال محرمانـه خواهـد بود.
3-خدمـات فـردی، گروهی و کاگاه ها برای دانشـجویان هزینـه ای ندارد و کامال 

برای دانشـجویان رایگان است.
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فعالیت های واحـــد بهداشت روان
واحـد بهداشـت روان جهـت حفـظ و ارتقـای سـالمت و بهداشــــت روانی فعالیـت 
می کنـد. ایـن واحـد با برگـزاری کارگاههای آموزشـی ویـژه دانشـجویان، کارکنان، 
کارشناسـان و اسـتادان می کوشد تا آگاهی ها و توانمندیهای اجتماعی-ارتباطی 
شـرکت کننـدگان را ارتقـاء دهـد؛ از جملـه ایـن کارگاه هـای آموزشـی می تـوان بـه 
کارگاههای آموزشـی مهارتهای زندگی، آموزش پیش از ازدواج، روشـهای صحیح 
مطالعـه، اضطـراب امتحـان و اجرای ســــمینارهای بهداشـت روانی اشـاره کرد.

همچنیـن ایـن واحد با تدوین و انتشــــار نشـریه های گوناگـون همچون ماهنامه 
بهداشـت روانـی جرعـه و نیـز چـاپ بروشـور نسـبت بـه افزایـش آگاهـی و ارتقـاء 
سـالمت و بهداشـت روانـی کمـک می نمایـد .. بـا مراجعـه بـه مرکـز مشـاوره و یـا 
سـایت مرکـز مشـاوره دانشـگاه می توانیـد ایـن نشـریات و بروشـورها را بـه طـور 

رایـگان تهیـه نمایید.
 لینک شرکت در کارگاه های بهداشت روانی: 

https://haal.ir/iums-consulting/
روزهای یکشنبه و چهارشنبه ساعت 18 الی20

 همتایاران سامت روان 
همتایاران سـالمت روان دانشـجویانی هسـتند که به عنوان رابطین سـالمت روان 
به سـایر دانشـجویان و نیز با هدف ارائه خدمات مسـتمر،فراگیر و اجتماع محور 

زیـر نظر مرکز مشـاوره فعالیـت می کند.
دانشـجوی همتایار،دانشـجوی برگزیـده ای اسـت کـه ضمـن عضویـت در گـروه 
انجـام خدمـات  بـرای  را  خـود  مشـاوره،آمادگی  مرکـز  همتایـاران سـالمت روان 
مرتبط با سـالمت روان ، آموزش ، پیشـگیری، شناسـایی ، یاری رسـانی و ارجاع 
دانشـجویان نیازمند به خدمات مشـاوره اعالم می دارد و در فعالیت های اجتماع 

محـور مرکـز مشـاوره مشـارکت می نمایـد.
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خدمات مشــــاوره غــیرحضوری
مرکـز مشــــاوره بـه منظـور دسترسـی بیشـتر دانشـجویان بـه خدمـات مشـاوره، 
بیـن  روابـط  تحصیلـی،  ازدواج،عاطفـی،  مختلـف  زمینه هـای  در  روانشـناختی 
فـردی، خانوادگـی و روانپزشـکی را بـه صـورت غیرحضـوری ، آنالیـن و رایـگان از 

طریـق اپلیکیشـن ایران-حـال بـه صـورت کامـال محرمانـه ارائـه می نمایـد. 
لینک دریافت خدمات مشاوره غیرحضوری آناین:

https://haal.ir/user/#?inputType=iranian-university

خدمات مشاوره حضوری و نحوه پذیرش مراجعان
زمانـی كـه فـرد بـه مركـز مشـاوره مراجعـه می كند، مشـاور یـا روان شـناس پس از 
انجـام مصاحبـه پذیرشـی و اخذ شـرح حال، بر اسـاس نوع مسـاله، فـرد را به یک 
یـا چنـد تـن از متخصصـان مركز مشـاوره ارجاع می دهـد و فرآیند مشـاوره و روان 

درمانـی تـا زمـان الزم ادامـه می یابد. 
آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت غرب، بین تقاطع شیخ فضل الله نوری و 
شهید چمران،جنب ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی، مرکز مشاوره 

 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 شماره تلفن پذیرش: 86703541 - 88622643

0۹018855580 :)hot line(شماره تلفن مشاوره تلفنی

سایرشیوه های اطاع رسانی
اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران:

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

 https://counseling.iums.ac.ir/
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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

تلفن پذیرش: 86703541 - 88622643

09018855580 :)hot line( 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

دانشگاه علوم پزشکی ایران
معاونت دانشجویی و فرهنگی

مرکز مشاوره دانشجویی


