
  عنوان فعالیت واحد تهران واحد کرج مکان

1397 1396 1397 1396 

 دانشگاه

 

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید و طرح  نفر  1237 نفر 1415 1851 2806

 پایش سالمت روان 

1 

در طول سال  دانشگاه

 تحصیلی

طول سال  در

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

دانشجویان طرح پایش  پیگیری امور

سالمت روان دچار اختالل تعداد حدود 

 نفر 200

2 

در طول سال  دانشگاه

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

 پیگیری وضعیت دانشجویان مشروطی

 

3 

استرس  های آماده سازی و توزیع کتابچه √ - - √ دانشگاه

ورود به دانشگاه ویژه دانشجویان ورودی 

کتابچه ویژه شناسایی دانشجویان  ، جدید

در تهران و تهیه و تکثیر  تحت فشار روانی

 بروشورهای آموزشی 

4 

خوابگاه و 

 دانشگاه

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

در طول سال 

 تحصیلی

توزیع پیام مشاور در خوابگاه ها و سلف 

 دانشکده ها

5 

فراخووووان جلوووا کهووور از ههکووواران  √    خوابگاه

هوووای دانشوووگاهی در خصوووو  کهر

غیرنقوووودی بووووه دانشووووجویان تحووووت 

 پوشش کانون یاریگران

7 

دانشجویان کارورزی "با  اتبرگزاری جلس √    دانشگاه

کهیته مداخله در بحران " ، "معرفی شده

با سرپرست خوابگاه ها و نهاینده "

 حراست دانشگاه

8 

برپایی غرفه وتوزیع بروشور در هفته خود   √  √ دانشگاه

در تهران ، برپایی غرفه مشاوره  مراقبتی

 روز 10در کرج به مدت 

9 

خوابگاه های 

 دانشجویی

 10 نشست با دانشجویان ورودی جدید - √  √

دانشگاه و 

 خوابگاه

اهداء بن خرید لوازم التحریر به ارزش  √   

هزار تومان در روز دانشجو به  100

 دانشجویان تحت پوشش کانون یاریگران 

11 



دانشجوی تحت پوشش کانون  4معرفی  √    دانشگاه

یاریگران به دندانپزشکی و استفاده از 

 خدمات رایگان 

12 

برگزاری طرح رضایت سنجی از مراجعان  √    دانشگاه

مراکز مشاوره دانشجویی در سال 

 1396-97تحصیلی 

13 

آشنایی پیش از " های برگزاری کارگاه √    خوابگاه

 "شکست عاطفی"، "ازدواج 

14 

ای یکروزه سومو، هبرگزاری کارگاه   √   خوابگاه

درنگی بر مهرورزی، باتالق آشنایی پیش 

از ازدواج، مقابله با خون آشام عاطفی، 

فردی ، سوءمصرف  مدیریت رولبط بین

 مواد، چگونگی ارتباط اثربخش،

15 

مداخله و مدیریت مشکالت ایجاد شده  √    دانشگاه

برای دانشجویان)رفتار خود آسیا رسان( 

دو دانشجوی رشته های جامعه شناسی 

)کارشناسی ارشد( و روانشناسی 

 )کارشناسی(

16 

تشکیل دفترچه اورژانس دانشجویان در  √    دانشگاه

خطر و پیگیری هفتگی شرایط  معرض

 ایشان

17 

اجرای طرح ملی سیهای زندگی  √  √  دانشگاه

دانشجو در  600دانشجویی از حدود 

 دانشکده های مختلف 

18 

و  خوابگاه

 دانشگاه

تهیه و نصا پوستر عوارض استعهال  √ √ √ √

تهیه  و  دخانیات در خوابگاه های پسرانه

 بنر و پوستر های مناسبتی

19 

و  خوابگاه

 دانشگاه

ثبت نام و عضوگیری کانون ههیاران  - √ - √

 سالمت در روز جهانی داوطلا

20 

دعوت از روانپزشر و سخنران ، ارایه  - √   

 بروشور به مناسبت روز جهانی ایدز

21 

برگزاری کارگاه ههسانان مختص اعضای   √   

 شورای صنفی در روز جهانی داوطلا

22 



 

سهینار عشق و ازدواج، پیشگیری از  - - - √ دانشگاه

اعتیاد،آسیا های فضای مجازی  ویژه از 

 دانشجویان

23 

 24 جلسات گروهی ویژه ههیاران خوابگاه - - - √ 

کارگاه های آموزش پیش از ازدواج، هنر  - - - √ 

رابطه، آن سوی عشق، ارتباط موثر  با 

دانشجویان ویژه کارکنان، تاب آوری 

بیدرای در روابط عاطفی ویژه دانشجویان، 

دانشجویان، مهرات مقابله با اضطراب 

 اجتهاعی ویژه دانشجویان

25 


