
مرکز مشاوره مأوا از سال 1378 آغاز به کار 
کرده و با بهره گیری از مشاوران حوزوی 
دارای تخصص کارشناسی ارشد و دکتری 
به  مشاوره،  و  روان شناسی  رشته های  در 
ارائه خدمات درمانی و نیز ارائه خدمات روان 
سنجی می پردازد. همچنین این مرکز تاکنون بیش از 
200محصول فرهنگی شامل کتاب، بروشور، فلش کارت، لوح 
فشرده آموزشی و ماهنامه خانه خوبان تولید نموده است. برگزاری 
دیگر  از  عمومی،  و  تخصصی  دو سطح  در  آموزشی  کارگاه های 

فعالیت های این مرکز به شمار می رود. 

بخشمشاوره
بخش مشاوره با بهره گیری از مشاورین و متخصصین روزانه دوازده 
ساعت در قالب روش های علمی و مورد تایید نظام روان شناسی و با 

رویکردی دینی به ارائه خدمات مشاوره ای می پردازد.
برخی از مهم ترین ویژگی های این مرکز عبارتند از: دارای مجوز 
اسالمی  مشاوره  مرکز  اولین  روان شناسی کشور،  نظام  از  رسمی 
ایران، حضور  در  توسعه درمان گری مذهبی  پیشرو در  در کشور، 
شخصیت های برجسته و اعضای هیئت علمی دانشگاه های مختلف 

کشور به عنوان مشاور، حق مشاوره بسیار مناسب.
خدمات مرکز مشاوره مأوا نیز شامل مشاوره کودک و نوجوان، مشاوره 
ازدواج، مشاوره تحصیلی و شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره زناشویی، 
مشاوره اخالقی و فرهنگی و روان درمانی)اختالالت شخصیت، 

افسردگی، وسواس، اضطراب و... ( می باشد.

بخشروانسنجی
برای ارائه خدمات کیفی مطلوب به مراجعه کنندگان، یکی از خدمات 
مهم استفاده از ازمون های روان سنجی است. آزمون ها معموال نمونه 

هایی از خصوصیات و توانایی های فرد را به وسیله پرسش ها، عبارت 
ها و تکالیف نشان می دهد. با استفاده از نتایج این آزمون، می توان با 

ویژگی ها و توانمندی های افراد اشنا شد.
در این مرکز عالوه بر انجام این آزمون ها، شرح و تفسیر آن 
توسط متخصصین روان سنجی و استفاده از آزمون های روان 
شناختی برآمده از آموزه های اسالمی صورت می گیرد. آزمون 
و  عالقه  شخصیت،  تحصیلی،  پیشرفت  ذهنی،  توانایی  های 
بالینی، غربالگری،  نگرش ها و ارزش ها، تشخیص اختالالت 
آزمون های روان سنجی  از جمله  نوجوان  اختالالت کودک و 

این مرکز است. 

بخشآموزش
این مرکز در بخش آموزش های کاربردی با برگزاری سلسله جلسات 
تخصصی شورای آموزش، به شناسایی نیازهای آموزشی مخاطبان و 
تدوین سرفصل های مرتبط با آن می پردازد. اهم فعالیت های این 
بخش شامل زمینه یابی مباحث اسالمی، آموزش های تخصصی و 
آموزش های عمومی است که در قم و مراکز شهرستان ها برگزار 

می شود.

بخشپژوهش
این مرکز همچنین دارای شورای پژوهش برای چهار گروه کودک 
و نوجوان، ازدواج و خانواده، اشتغال و تحصیل و مهارت های زندگی 
اقدامات قابل توجهی صورت داده است. هفد این بخش مقابله با 
اثار ترجمه ای و ارائه سبک زندگی اسالمی به روش نوین و همگام 
با ذائقه مخاطبان است. تولید کتاب در بیش از 52 محصول و نیز 
37 بروشور و 4 فلش کارت، 40 لوح های فشرده آموزشی و نیز 
انتشار 135 شماره از ماهنامه »خانه خوبان« از جمله ثمرات این 

بخش است.
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

گزارشی از مرکز مشاوره مأوا
وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

اشاره: 

 یکی از برکات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( تأسیس مرکزی برای ارائه ی مشاوره 
به جامعه و راهنمایی آن برای حل مشکالتشان 
فراوان  تأکید  اساس  بر  نیاز  احساس  این  بود. 
حضرت عالمه مصباح رضوان اهلل علیه نسبت به 
به مشاوره روان شناسانه  ي اسالمی،  نیاز جامعه 
صورت پذیرفته بود. بر همین اساس مرکز مشاوره 

مأوا تأسیس شد.


