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دانشجوی عزیز
ورود شما به عرصه علم و دانش گرامی باد

سال تحصیلی سرشار از امید و موفقیت و 
سالمتی را برایتان آرزو می کنیم.

آبان 1399

  خودمراقبتـی و دیگر مراقبتیخودمراقبتـی و دیگر مراقبتی
مسـئولیت فـردی و اجتماعیمسـئولیت فـردی و اجتماعی

مرکز مشـاوره دانشـگاه تهران ورود شـما را به دانشگاه شـادباش می گوید، ما خوشحال 
هسـتیم از اینکه شـما به خانواده بزرگ دانشـگاه تهران پیوسـته اید. ترم جاری به دلیل 
شـرایط ویـژه و چالش برانگیـز ناشـی از شـیوع کرونـا و حفـظ شـرایط سـامت بخش 
شـما بـه صـورت مجـازی برگـزار می شـود، امـا تـرم مجازی بـه معنـای فقـدان تجربه 
فضـای دانشـگاهی و شـکل گیری شـبکه های علمـی و اجتماعی نیسـت، بلکـه در این 
دوران نیـز بـا پذیـرش و تطابـق با شـرایط پیش آمده و بـا ویژگی هایی چون اشـتیاق، 
خاقیـت، فراگیـری و نـوآوری می تـوان از فرصت های پیـش رو بهترین بهره بـرداری را 
کـرد. در واقـع درسـت اسـت که کرونا سـبب تغییر شـرایط شـده، امـا دانشـگاه تهران 
ماننـد همیشـه قـوی و محکم بـه فعالیت های خـود ادامه می دهـد. در ایـن میان نیز 
مرکـز مشـاوره دانشـگاه بـه عنـوان یکـی از نهادهـای خدمات رسـانی در خدمت شـما 
دانشـجویان خواهـد بـود. مرکز مشـاوره سـال ها اسـت که بـا درک نیازهـای مختلف 
دانشـجویان بـه ویژه در حوزه سـامت روان خدمات گوناگونـی را با کمک متخصصین 
مختلـف چـون روانشـناس بالینی، مشـاور عاطفی، مشـاور خانواده، مشـاور تحصیلی، 
روانپزشـک و مددکاراجتماعـی ارائـه می دهـد و در ایـن زمینـه کوشـش نمـوده اسـت 
خدمات بهداشـت روانی در شـکل های مختلف ارائه شـود که برای همگان دسترس پذیر 
باشـد. مرکز مشـاوره در شـرایط فعلی نیز مانند همیشـه خود را متعهد به ارائه خدمات 
گوناگـون بـه شـما دانـش پژوهـان گرامـی می دانـد با ایـن هدف کـه به شـما در یک 
انتقـال موفقیت آمیـز به زندگی دانشـگاهی کمک نماید، مطمئن باشـید مرکز مشـاوره 

سخنی با دانشجویان ورودی جدید
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بـا دقـت، دلسـوزی و تعهد بـرای کسـب بهترین تجربه بـه همه دانشـجویان کمک 
می کنـد، مـا مشـتاقانه منتظر شـما هسـتیم و امید داریـم کل جامعه دانشـگاهی با 
نبوغ، دلسـوزی، تعهد جمعی و مسـئولیت پذیری اجتماعی به شـرایط جاری پاسـخ 

خردمندانـه بدهد. 

راهنمای بهره مندی از خدمات مرکز مشاوره دانشگاه تهران 

بهره گیری از خدمات مشاوره:
  مشاوره آنالین از طریق اپلیکیشن

لینک ورود:
  مشاوره تلفنی

)شماره خدمات مشاوره تلفنی: 66962377- 021 ساعت 8-20(
  مشاوره آفالین الکترونیکی 

از طریـق ارسـال ایمیـل به بخش خدمـات الکترونیکی سـایت مرکز مشـاوره 
)Counseling.ut.ac.ir دانشـگاه تهران )مراجعـه بـه آدرس

  مشاوره حضوری
)مرکز مشـاوره دانشـگاه تهران، خ انقاب، خ 16 آذر،خ ادوارد براون، پ 13 و 15، 

تلفن 66419504(
  کارگاه های آموزشی بهداشت روان

 لینک ورود:
روزه های شنبه تا پنج شنبه ساعت 16-18 

  فیلم و ویدئوهای آموزشی بهداشت روان
لینک ورود:  

  شـرکت در طلرح پایلش سلالمت روان جهـت خودآگاهـی نسـبت بـه 
شـاخص های سـامت روان از طریـق مراجعـه بـه صفحه شـخصی خودتان.

لینک ورود:
 شـرح کامـل خدمـات  و اطاع رسـانی ها در سـایت مرکز مشـاوره بـه آدرس

زیر موجود اسـت

با آرزوی موفقیت
 مرکز مشاوره دانشگاه تهران
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