
 اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

 دوستان سالم

یکی از بزرگترین  یک می گوییم. اکنونصمیمانه تبررادر دانشگاه علوم پزشکی زنجان شما موفقیت در ورود به دانشگاه و پذیرش    

توانستید با وجود سختتی هخاز زیخاد . شما وقفه تالش کرده ایدرسیدن به این آرزو بی راه در  آرزو هایتان محقق شده است چرا که

 .  در این راه به خوبی از پس این مرحله از زندگی بر آیید

از فرازهاز مهم زندگی است که بخا یکی زندگی کنونی انسان ها با چالش ها و تغییرات بسیارز همراه  است. ورود به دانشگاه نیز    

هم چالش برانگیز باشد. این تغییرات شامل تفاوت محیط اجتماعی دانشگاه و  و یجمی تواند هم مهتغییرات بسیارز همراه است که 

نگرش خانواده و جامعه به دانشخجو و ...  تکالیف دانشگاهی، نحوه فعالیت ها و در نوع دبیرستان، تنوع فرهنگی بین دانشجویان، تنوع

ون همچخ زسائل جدید منجر بخه مشخکالت بزرگتخرسازگارز و انطباق با ممی باشد که در صورت عدم تجهیز به شیوه هاز کارآمد 

 در دانشجو می گردد. ...مشکالت تحصیلی، تعارضات بین فردز، مشکالت اضطرابی و افسردگی و

یت ایجاد سازگارز با تغییرات مذکور نیازمند یادگیرز مهارتهاز زندگی دانشجویی از جمله مخدیرو سیدن به این تبحر و مهارت ر   

با زندگی خوابگخاهی مخی باشخد. یت مالی، مهارتهاز مطالعه، نحوه سازگارز هیجانها، مدیریت روابط بین فردز، مدیریت زمان، مدیر

درچنین شرایطی وجود مراکز تتصصی همچون ادارات مشاوره ضرورز بنظر می رسد. بخدین منظخور اداره مشخاوره و سخالمت روان 

مل روان پزشکان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی آماده ارائه خخدمات در حخوزه ز بهداشخت دانشجویی زنجان با کادرز مجرب شا

 رفاهی می باشد. –روان و خدمات آموزشی 

در کنارتان هستیم. شما می توانید براز ساختن فردایی بهتر بخراز خخود و جامعخه  تر کردن تجربه زندگی دانشگاهیما براز زیبا    

از ایخن  ی راهمیشخه خخاارات خوشخ با پشت سر گذاشتن زنخدگی دانشخجویی بعد بطوریکه سال هازرید. تان گام هاز موثرز بردا

  یاد خواهید آورد.دوران را به 

شجویان دانهر ساله در خصوص دانشجویان جدیدالورود، غربالگرز دانشجویی سالمت روان  فعالیتهاز مهم اداره مشاوره و یکی از   

پس از انجام این تست، پرسشخنامه هخا توسخط با هدف شناسایی افراد نیازمند کمک بر اساس پرسسشنامه هاز استاندارد می باشد. 

دانشخجویان از  آگخاهی ااخالع جهخت افخزایشایخن کارشناسان اداره مشاوره بررسی و نتایج آن به ااالع دانشجویان خواهخد رسخید. 

اجتماعی خویش بوده و در صورت نیاز دانشجویان می توانند براز ارتقا کیفیت بهداشت روانی خخود وضعیت عملکرد روحی، روانی و

 از خدمات اداره مشاوره و سالمت روان دانشجویی دانشگاه بصورت رایگان بهره مند شوند. 

یان ابی دانشجوومتعاقبا از سوی وزارت بهداشت ارسال خواهد شد و ارزی 99الزم به ذکر است تست غربالگری سال    

دانشجگا  اعجالم مفجدا درسایت روز های آتی( در )که متقابال در اطالعیه های بعدی ه صورت آنالین صورت می گیرد، ب

ویان جدیدالورد برای دانشو)سایت معاونت فرهنگی و امور دانشوویی( خواهد شد پر کردن پرسشنامه در سایت مفدا 

 باشد. میالزامی 

 ادار  مشاور  وسالمت روان دانشوویی                                                                                      

 دانشگا  علوم پزشکی زنوان                                                                                       


