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 عناوین و تعداد ها رئوس برنامه

 هاي آموزشی کارگاه

  برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع اعتیاد کالسیک و نوپدید-
  برگزاري کارگاه آموزشی با موضوع اعتیاد دارویی

  "رابطه اخالق وسالمت روان"برگزاري جلسه کارگاه آموزشی با موضوع 
  "رابطه تغذیه با سالمت روان "اري  جلسه کارگاه آموزشی با موضوع برگز

  برگزاري نشست برنامه ریزي درسی در خوابگاه ها
 ریت استرس،حل مسالهیمهارت  ارتباط موثر ،روابط بین فردي موثر،مهارت مد(برگزاري کارگاه مهرت هاي زندگی

هاي  سمینارها و همایش
 شناختی روان

  ه هاي اجتماعی ،مدیریت روابط دختر وپسر با سخنرانی دکتر انوشه با حضور برگزاري همایش شبک
  نفر از دانشجویان 800

 برگزاري همایش پیشگیري از ایدز

 هاي آموزشی نشست

برگزاري نشست طرح پایش سالمت روان دانشجویان  دانشگاه هاي علوم پزشکی                       -
 جنوب غرب و اصفهان 

ت برنامه ریزي درسی در خوابگاه هاي گلدیس و گلستانبرگزاري نشس -  
برگزاري نشست ادارات  مشاوره دانشجویی دانشگاه هاي علوم پزشکی غرب کشور  با موضوع درمان در  -

 یک جلسه
 برگزاري نشست اضطراب امتحان و راهکارهاي مقابله با آن در خوابگاه گلستان -

گلدیس خوابگاه در با ابلهمق راهکارهاي و امتحان اضطراب نشست برگزاري -  
 راهکارهاي و دانشجویان بین در خودکشی شناسی ،آسیب مراقبتی خود هاي رفتار  نشست برگزاري -

مطهري خوابگاه در اي مقابله  
کمالوند خوابگاه در) کنیم تقویت خود در را اندیشی مثبت چگونه( نشست برگزاري -  

  تهیه و توزیع پوستر، بروشور،
  هاي پمفلت و تراکت

 بهداشت روانی

  )مهارت مدیریت زمان مهارت بین فردي.جدیدالورود ها سالم (طراحی بروشورآموزشی با مضامین بهداشت روان
  طراحی بروشور آموزشی با موضوع بررسی عوارض  ترامادول ،ریتالین،متادون ،الکل

  طراحی بروشور آموزشی در زمینه شیوه هاي صحیح وناصحیح مطالعه
 ی با عنوان  اهمال کاريطرح بروشور آموزش

 جلد کتاب  با مضامین روان شناختی جهت کتابخانه مرکز مشاوره 100تهیه  تهیه و معرفی کتاب
  هاوCDدیداري و شنیداري

 هاي آموزشی فیلم
- 

  فعالیت رابطین بهداشت روانی
 )کانون سالمت رفتار(

 برگزاري جلسات آموزشی در حیطه هاي پیشگیري از اعتیاد،پیشگیري از ایدز و جلسات ارتقاء سالمت روان

 خدمات بدو ورود
  تکمیل فرم نیاز سنجی خدمات مشاوره اي-
  انجام طرح سالمت روان از دانشجویان جدیدالورود -
 انجام طرح افت تحصیلی-

 سایر خدمات
  دانشکده هاي الیگودرز،بروجرد و پلدختر راه اندازي دفاتر مشاوره در-
طراحی اولین شماره نشریه موج مثبت و ارسال به واحد هاي مختلف دانشگاه و خوابگاه ها و سایر دانشگاه هاي علوم -

 پزشکی کشور
تعداد جلسات کمیته 

 شناختی روان
  اص و دانشجویان سنواتیتشکیل جلسات در مورد دانشجویان  رفتار هاي خود آسیب رسان و کمیته موارد خ

  تعداد جلسات شوراي تأمین
 بهداشت روانی

 جلسه شوراي بهداشت روان نداشتیم

هاي  تعداد جلسات هسته
  مشاوره

 پیشرفت تحصیلی

تشکیل جلسات با آموزش در مورد  ارجاع دانشجویان دچار افت تحصیلی به اداره مشاوره و درمان جهت پیشرفت 
 تحصیلی

 


