
 سمینار آموزش و پیشگیری از ایدز -1

برگزار  12الی  10در تاریخ دوم اردیبهشت ماه از ساعت  ش و پیشگیری از ایدز روز دوشنبهسمینار آموز

آقای دکتر کاوسیان مدیریت محترم مرکز مشاوره، نفر بودند.  60تعداد شرکت کنندگان این سمینار گردید. 

همیاران سالمت پرور البرز، خانم مصالیی کارشناس مرکز بهداشت آقای نصرالهی رئیس هیئت مدیره انجمن 

غرب کرج و خانم علینقی کارشناس آسیب شناسی اجتماعی در این سمینار سخنرانی نمودند. در ابتدای جلسه 

نوجوانان در مورد ایدز صحبت نمودند. در ادامه سمینار  به اهمیت اطالع رسانی در مورد آقای دکتر کاوسیان

ار صرالهی اهمیت و معصومیت دوران کودکی و اهمیت همراهی با آن ها را بیان نمودند. در ادامه سمینآقای ن

. در انتهای جلسه مورد تاکید قرار دادند را خانم مصالیی با هفته سالمت روان اهمیت و همزمانی این کارگاه

ودند و مهم ترین عناوین این خانم علینقی کارشناس آسیب شناسی اجتماعی نیز در مورد ایدز سخنرانی نم

، HIVبه ایران، سیستم ایمنی بدن، عامل ایجاد بیماری  HIVجلسه عبارت بودند از: زمان وارد شدن ویروس 

راه های انتقال این ویرووس و راههایی که منتقل نمی شود، عدم نیاز به جداسازی بیماران از سایر افراد بحث 

و مشاوره ایدز انجام شد. و بروشورهای آموزشی نیز میان دانشجویان  در این سمینار تست رایگان ایدز،شد. 

 پخش گردید.

 

 برگزاری مسابقه نقاشی  -2

همراه با موسیقی حس درونت را نقاشی "و  "کودک درونت را نقاشی کن"ا عنوان برگزاری مسابقه نقاشی ب

 ."کن

از ساعت  9/2/98در تاریخ توسط مرکز مشاوره دانشگاه و با همکاری کانون همیاران سالمت روان  این مسابقه

نفر شرکت کننده برگزار گردید که به سه  70در طبقه پایین ساختمان مرکزی و با حضور  13.30الی  11.30

 نفر جوایز ویژه تقدیم گردید.

 

 

 

 

 

 



 کارگاه آموزش پیشگیری از خودکشی -3

از  11/2/98زش پیشگیری از خودکشی) تشخیص عالئم خودکشی و واکنش به آن ها( در تاریخ کارگاه آمو

نفر از دانشجویان در دانشکده علوم، سالن جلسات شورا برگزار گردید. مدرس  20و با حضور  18الی  14ساعت 

ه عبارت اند از : این کارگاه آقای خالقی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی بودند که اهم مطالب این کارگا

تعریف خودکشی، شیوع خودکشی در دانشجویان ایران، مهم ترین علل خودکشی دانشجویان، افسانه شناسی 

باورهای نادرست و واقعیت ها در مورد خودکشی، عالئم و سرنخ های خودکشی در برابر روانشناسی خودکشی، 

 ودکشی.رنخ های موقعیتی خخوکشی، سرنخ های کالمی خودکشی، سرنخ های رفتاری خودکشی، س

 

 

 کارگاه بیداری در روابط عاطفی -4

در دانشکده علوم، سالن جلسات شورا  13الی  10از ساعت  15/2/97کارگاه بیداری در روابط عاطفی در تاریخ 

برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر اسدپور درباره روابط عاطفی و رابطه نفر از دانشجویان  20و با حضور 

سپس انواع سبک های دلبستگی )سبک دلبستگی دوسوگرا، سبک دلبستگی  کردند.عاطفی سالم صحبت 

اجتنابی، سبک دلبستگی اضطرابی و سبک دلبستگی ایمن( ، تله یا طرح واره های شخصیتی، شکل گیری تله 

ی )تله های شخصیتی، تله بی ارزشی، تله استحقاق، تله رهاشدگی(، بازی های روانی، روند تغییر در های زندگ

چرخه ازدواج موفق) بررسی سیستم خانواده، خصوصیات شخصیتی و فردی، شبکه اجتماعی مدل طرحواره ای، 

جویان سواالت خود را و اقتصادی طرف مقابل و تعامل دو نفر باهم( را بحث نمودند. در انتهای جلسه دانش

 مطرح کردند و مباحث کارگاه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

 

 


