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 برگزاري  سمینارهاي آموزشی .3

 ساعت زمان مکان مخاطب مدرس عنوان ردیف

1 
تاب آوري ، مسئولیت پذیري فردي و 

هاي زندگی (تاب آوري، مقابله با آسیب
 شجاعت کامل نبودن)

 جناب آقاي دکتر حسنی
هیأت علمی دانشگاه  عضو

 خوارزمی
 دانشجویان

سالن 
 الغدیر

 شنبه1
22/7/97 

19-21 

2 
ها و هاي فضاي مجازي ، تهدید آسیب

 هاچالش

 جناب آقاي دکتر عرب زاده
هیأت علمی دانشگاه  عضو

 خوارزمی
 دانشجویان

سالن 
 الغدیر

 شنبه3
24/7/97 

17-19 

3 
ها در مورد سوء مصرف ها و ناگفته گفته

 ها)مخدر (پیشگیري و آسیب مواد

 جناب سرهنگ ذیال
رئیس اداره آموزش و مشارکت 
عمومی معاونت اجتماعی نیروي 

 انتظامی 

 کارکنان
 دانشجویان

سالن 
 الغدیر

 شنبه3
24/7/97 

10-12 

 برگزاري کارگاه هاي آموزشی .1

 ساعت زمان مکان مخاطب مدرس عنوان ردیف

1 
 کنیم:چگونه در جمع بدون اضطراب صحبت 

آشنایی با اضطراب اجتماعی و راهکارهاي 
 ايمقابله

 سرکار خانم موسوي
هاي مشاور و مدرس مهارت

 زندگی
 دانشجویان

 دفتر
 آزاد يهاآموزش

 شنبه4
18/7/97 

8-12 

2 
 و حل مساله يریگمیهنر تصم

(چگونه مشکالتمان را حل کنیم تا آنها ما را 
 منحل نکنند؟)

 سرکار خانم مهدي پور
مشاور و مدرس مهارت هاي 

 زندگی
 دانشجویان

 دفتر
 آزاد يهاآموزش

 شنبه4
25/7/97 

8-12 

 انیارتباط موثر بادانشجو يکاربرد يمهارتها 3
 جناب آقاي کشاورز

مشاور و مدرس مهارتهاي 
 زندگی

 کارکنان
سالن جلسات 

 فرهنگ
 شنبه1
29/7/97 

8-10 

 انیارتباط موثر بادانشجو يکاربرد يمهارتها 4
 کشاورز آقاي جناب

مشاور و مدرس مهارتهاي 
 زندگی

 کارکنان
سالن جلسات 

 فرهنگ
 شنبه2
30/7/97 

8-10 

 یدر روابط عاطف يداریب 5
 جناب آقاي دکتر اسدپور
عضو هیأت علمی دانگاه 

 خوارزمی
 دانشجویان

دفتر 
 هاي آزادآموزش

 شنبه2
30/7/97 

8-12 

 و کانون بهداشت و سالمت دانشجویان)نمایش فیلم (با همکاري کانون فیلم و عکس؛  .2
 ساعت زمان مکان مخاطب نام فیلم ردیف

 21-19 15/7/97 -یکشنبه سالن شماره یک علوم دانشجویان فیلم التاري 1
 21-19 18/7/97 -شنبه4 علوم یک شماره سالن دانشجویان فیلم دربند 2
 21-19 25/7/97 -شنبه4 علوم یک شماره سالن دانشجویان فیلم رگ خواب 3



 

 سایر برنامه ها .4

 زمان عنوان ردیف

1 
 روز 10برپایی غرفه مرکز مشاوره در محوطه دانشگاه به مدت 

 (با همکاري کانون بهداشت و سالمت؛ و کانون هالل احمر دانشجویان)
 مهرماه 25الی  16

2 
نصب بنرها و پوسترهاي مربوط به هفته سالمت روان در محوطه دانشگاه و 

 هاخوابگاه
 مهرماه 25الی  15

3 
هاي ها و بروشورهاي آموزشی در خوابگاههاي مشاوره، کتابچهتوزیع پیام

 مهرماه 25لغایت  18 دانشجویی

4 

 هاي ورودي جدید با اهداف: حضور روانشناس  و مشاور خوابگاه در بلوك خوابگاه
راهنمایی دانشجویان جهت افزایش سازگاري با *آشنایی دانشجویان با مرکز مشاوره دانشجویی   * 

هاي مختلف و شناسایی پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان در زمینه*محیط خوابگاه و دانشگاه   
 پذیردانشجویان آسیب

 مهرماه 25لغایت  18

 مهرماه 25لغایت  18 رایگان نمودن خدمات مرکز مشاوره  به مدت یک هفته  5


