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برگزاری دومین جلسه کارگاه مدیریت بحران ویژه کارکنان حراست، سرپرستان خوابگاه و  -1

 کارکنان مرکز مشاوره

 6همکاری معاونت فرهنگی، دومین و آخرین جلسه از کارگاه مدیریت بحران را روز دوشنبه، مرکز مشاوره با 

نفر از کارکنان  حراست، مرکز مشاوره و سرپرستان  50برگزار نمود، در این جلسه  12الی  8اسفندماه از ساعت 

ربیتی به عنوان مدرس و خوابگاه شرکت کردند. سرکار خانم دکتر نوری دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم ت

سخنران حضور یافتند. مباحث اصلی این کارگاه عبارتند بودند از: شاخص های قریب الوقوع بودن خودکشی، 

تنها نگذاشتن جوان مستعد خودکشی، شرح وظایف رئیس مرکز بهداشت و درمان دانشجویی ) اطالع به 

ئول انتظامات دانشگاه، شرح وظایف مدیر کل امور خانواده، انجام هماهنگی با پزشکی قانونی(، شرح وظایف مس

دانشجویی یا مدیر خوابگاه ها، نکات ضروری مداخله پس از بحران، پیگیری) تکمیل پرونده و مصاحبه 

مددکاری( و گزارش دهی و تنظیم صورتجلسه. در انتهای کارگاه بروشورهای مربوط به خودکشی در اختیار 

 کارکنان و سرپرستان قرار گرفت.

 

تهیه و پخش بروشور مهارت های آرام سازی خود در  -1

 اسفندماه 11تاریخ 

 

و ورودی  96برگزاری کارگاه چالش های دوران دانشجویی ویژه دانشجویان کارشناسی  -2

 97بهمن 

در دو مرکز مشاوره با همکاری معاونت فرهنگی و معاونت آموزشی کارگاه چالش های دوران دانشجویی را 

الی  10اسفندماه از ساعت  13روز دوشنبه جلسه دوساعته برنامه ریزی نمودند، اولین جلسه این کارگاه 

نفر از دانشجویان دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر، تربیت بدنی،  225، در این جلسه شدبرگزار  12



روانشناسی بالینی به عنوان شرکت نمودند. آقای دکتر حسنی دانشیار  شیمی، فنی مهندسی و جغرافیا

                                را مطرح کردند.ری ترین چالش های دوران دانشجویی و ضرو سخنران در این کارگاه حضور یافتند

مباحث اصلی این کارگاه عبارت بودند از: اختالل ها و آسیب های شایع در محیط دانشگاه از جمله 

ختالالت تغذیه و خودکشی، مهارت های اساسی و شکل گیری مهارت ها، افسردگی، اضطراب، اعتیاد، ا

پیشگیری از بروز آسیب ها از جمله توانمندسازی، بلوغ روانشناختی، بهداشت روانی مطلوب و پیشرفت 

تحصیلی، مهارت های ده گانه زندگی) خودآگاهی، حل مساله، ارتباط بین فردی، تفکر خالق، مدیریت 

یم گیری موثر، ارتباط اجتماعی، تفکر نقاد و مدیریت هیجانات( و اهداف آموزش استرس، همدلی، تصم

  مهارت های زندگی.

 

 عشق سالمبرگزاری کارگاه  -3

اسفندماه از  19مرکز مشاوره با همکاری کانون همیاران سالمت روان کارگاه عشق سالم را روز یکشنیه، تاریخ 

نفر از دانشجویان شرکت  70 در این کارگاهبرای دانشجویان برگزار نمود. در سالن غدیر  17الی  15ساعت 

مباحث  آقای دکتر حسنی دانشیار روانشناسی بالینی به عنوان سخنران در این کارگاه حضور یافتند. کردند.

ظارات، پیش فرض های مسدود کننده ازدواج، الگوی رفتاری و بودجه بندی انتاصلی این کارگاه عبارت بودند از: 

پنج گام در مدیریت عشق، حضور هوش های پنج گانه در انتخاب، مدیریت آشنایی تا ازدواج، روان تحلیل 

گری طرحواره و قصه عشق،فقدان تعهد، فقدان میل، فقدان صمیمیت، آنچه عشق به شما می دهد، آنچه عشق 

فرجام  سبک زندگی هوشمند،از قاب به شما می دهد، نظریه مثلثی عشق، هوش عشق، نگرش علمی به عشق 

 .های عشق

 

 


