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هایی کلیدی برای حفظ ارتباط با اساتید و دانشجویان  توصیه

ا در قرنطینه ناشی از کرون  

 

 
هـای زندگی ما اثر گذاشـته  عنـوان یـک ویـروس مرگبار بـر همه جنبه کرونـا به

 اسـت 

.و یکـی از آنهـا ارتباط بیـن فردی اسـت  

.خواهد بود باتوجه به تعطیلی دانشگاه ارتباط ها بصورت مجازی   

ها سـیالناچاریم با اسـاتید، همک ،ه بر افراد خانوادهعالوعنوان یک دانشـجو  به  

برقرارکنیم . دوستان و کارکنان دانشگاه ارتباط مجـازی   
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مهم و  به چهره انـدازه ارتبـاط چهـره هارتبـاط مجـازی گرچـه نمیتوانـد بـ    .

 جـذاب باشـد

 خوبی بـرای آن باشـد به شـرطی که مـواردی را رعایـت ولـی میتوانـد جایگزیـن 

 کنید.

هـا وقـت بگذارید و در جلسـاتی کـه مجازی  بایـد بـرای ایـن نـوع ارتباط .   

 برگـزار میشـود

.حاضر باشـید   

ها معرفی کنید تا یکدیگر را بهتر بشناسید سیالخود را به اساتید و همک   

ت یاالعال داشته باشید و با پاسخگویی به سؤاسی نقش فالدر گروههای مجازی ک   

.ارائه نظراتتان نشان دهیدکه به مطالب درسی توجه دارید    

.س قبل از اتمام آن خودداری کنید مگر در شرایط ضروریالاز ترک ک  

ت را مشـخص کنندالاز اسـاتید بخواهید تا مهلت پاسـخگویی به سـؤا .  

.و در زمـان تعیین شـده با آنهـا ارتباط برقـرار کنید   

ها در ارتبـاط باشـید سـیالبـا همک .  

.مطالب درسـی و جزوات درسـی را با یکدیگـر مبادله کنید  

سـها را بـا اجازه اسـتاد ضبط کنیـد تا در فرصت مناسـب بتوانید از روی الک .

   آنها مـرور کنید

.مجازی استاد مربوطه را مطلع نماییدسهای القبل از غیبت در ک  

 االبـا ارائـه کنفرانسهـای مجـازی توانمنـدی خـود را درزمینـه ارائـه کنفرانس بــ

.ببرید  

 از اسـاتید بخواهیـد بـرای دروس مربوطـه تمریـن بدهنـد  .



اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان ( معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد  

         9911آذر ماه -22نامه شماره ویژه –مرکز مشاوره امین 
 

 

.بـا حـل این تمرینهـا تـوان یادگیـری خـود را افزایـش دهیـد   

دسترسـی به اینترنـت در زمانهای خاصی با مشـکل مواجه هسـتیداگـر به لحاظ  .  

.سـی در میان بگذاریدالآن را با اسـتاد درسی و یا نماینده ک   

 دوری از محیط دانشگاه اما برخورداری از امکانات آن

، دیـدار بـا اسـاتیداالنـم حضـور در محیـط دانشـگاه، تعامـل باهمسـیمیدان  

  .و بهـره بـردن از امکانات دانشـگاه، به شـکل سـابق بسـیار محدودشـده اسـت 

ما ش و همیـن امـر ممکـن اسـت منجـر بـه کـم شـدن موفقیتهـای تحصیلـی و شـغلی

 شـود.

.ان باشـد هنوز امکانـات جایگزیـن زیادی وجـود داردتامـا یاد   

.نسـیلهای دانشـگاه را میدهـدمنـدی از همـه پتا مـا فرصـت بهرهشکـه بـه    

در تعاملــی رودررو نددر ســالهای پیــش دانشــجویان فرصــت داشــت   

.ندان را ابـراز کنشبـا اسـاتید توانمندیهای   

نمایند.خــود فرصتهایــی را فراهــم  آیندهو از ایـن رهگـذر بـرای شـغل    

.دشـاید تصـور کندحاضـر شـوس الســر ک دنمیتوان  دانشجو کــه االامــا حــ   

.قـرار خواهنـد گرفـت شاناسـاتید کمتـر در جریـان توانمندیهـای که    

 امـا ایـن بـاور همیشـه درسـت نیسـت. 

.مـا بـا اسـاتید محدودشـده اسـتشگرچـه تعامـل حضـوری   

.امـا هنـوز فرصتهـای نابـی در دسـت اسـت   

تواننـد حضـور و مشـارکت فعــال دانشــجو در اسـاتید حتـی از پشـت مانیتـور می

.س را ببیننــدالک  
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.وه شــما هنــوز امــکان ارتبــاط بــا اسـاتید از طریـق ایمیـل راداریـدالعــ به  

.و توانمندیهایتـان را از آن طریـق بیـان کنیـد التمیتوانیـد سـؤا  

ســی الهــای ک آن درخشـش شـما در امتحانـات و انجـام پروژه بر وهالعـ  

.میتوانــد دلیلــی قاطــع بــر توانمندیهــای شــما باشــد  

آمـده روابـط اجتماعـی کـه انتظـار  شـاید تصـور شـود بـا توجـه بـه شـرایط پیش .

 مـیرود

در بسـتر محیـط دانشـگاه شـکل بگیـرد و رشـد کنـد.   

.دیگـر وجــود نداشــته و ایــن امــکان ســلب شــده اســت. امــا اینچنیــن نیســت   

.واسـطه حفـظ فاصلـه اجتماعـی تغییـر کـرده اسـت ابـزار ارتباطـی به  

.امـا این امـکان همیشـه وجـود دارد  

ی کـه دانشـجویان در ایـن سـال ممکـن التو در نهایـت یکـی دیگـر از مشـک 

د.رو شـون ت بـا آن روبـهاسـ  

دور مانـدن از امکانـات دانشـگاهی اسـت.   

رســان  ایـن خدمــات و امکانــات در مســیر زندگــی غنــی دانشــجویی یاری 

.بودنــد  

ازجملـه آنهـا میتـوان بـه خدماتـی اشـاره کـرد کـه مرکـز مشـاوره دانشـگاه  .

 ارائــه میکــرد

ت مختلــف ارتباطــی، تحصیلــی و روانشـناختی دارنـد المشــکدانشــجویانی کــه 

.میتواننـد   

.از راهنمایـی متخصصیـن مرکـز بهـره ببرنـد  

 ایـن خدمـات کمـاکان ارائـه میشـود .
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کافـی اسـت کـه دانشـجویان مسـیرهای ارتباطـی و لینکهـای دسترسـی بـه ایـن 

.خدمـات را بشناسـند  

.هـای ارتباطـی با ما آورده شـده اسـتکـه در ذیـل پـل   

ارتباط باپست الکترونیک مسئول مرکز مشاوره به نشانی:-1  

e.heidari@khuisf.ac.ir 

جهت مشاوره آنالین بصورت پرسش وپاسخ نوشتاری)درج سواالت موردطرح خودودریافت پاسخ -2

 (وهمچنین مطالعه مطالب مشاوره ای وویژه نامه های به نشانی:

Student.khuisf.ac.ir 

مرکزمشاوره  –امور دانشجویی –معاونت دانشجویی وفرهنگی  -دانشگاه اصلی سایتاز طریق -9

در نیمسال اول      ومشاهده برنامه برنامه مشاوران مرکز مشاوره   -وخدمات روانشناختی 

  شده تماس با شماره تلفن های ذکر، باتوجه به موضوع مورد نظر وانتخاب مشاور و 9911-9011

ارتباط بامشاور مربوطه به صورت تلفنی ودریافت مشاوره.،  
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