
 
 

       
 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشورسالمت روان  همیارانکانون های دانشجویی ومین همایش کشوری سبرنامه 

 فردوسی مشهددانشگاه  - 1397ماه  شهریور 13تا  11
 

 

  کانون دانشجویی همیاران

 سالمت روان

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 پیشگیری و  اداره کل فرهنگی

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت
 سالمت و مشاوره دفتر 

 (11/06/97)یکشنبه  همایش برنامه روز اول

 عنوان برنامه )ساعت(  زمان

 )ع( صلوات خاصه امام رضا -پخش سرود ملی -تالوت قرآن 8:35تا  8:30

 دانشگاه فردوسی مشهد پخش کلیپ  8:40تا  8:35

 (مشهد فردوسیدانشگاه معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی ) طاهریآقای دکتر جناب  و سخنرانی خیر مقدم 8:55تا  8:40

 سخنرانی جناب آقای دکتر صدیقی )معاون محترم وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان( 9:15تا  8:55

 )همایش دانشگاه شیراز( ومین همایش همیاران سالمت رواندپخش کلیپ  9:20تا  9:15

 سخنرانی سرکار خانم دکتر صادقی )مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و دبیر علمی همایش( 9:45تا  9:20

 )استاندار محترم خراسان رضوی(یان سخنرانی جناب آقای رشید 10:00تا  9:45

 استراحت و پذیرایی 10:30تا  10:00

 سنتیپخش موسیقی  11:00تا  10:30

 13:00تا  11:00

  ؛ فرصت ها، چالش ها و راهکارهاسالمت روان با عنوان:  همیارانمیزگرد تخصصی 

 اعضای میزگرد:

حترم رییس )مشاور مدکتر ریاضیجناب آقای ؛ و رییس سازمان امور دانشجویان( )معاون محترم وزیر علوم دکتر صدیقی جناب آقای

جناب )معاون محترم کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر(؛  دکتر افشارجناب آقای  ؛(سازمان امور دانشجویان

دانشجویی  بیرکانوندو  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(؛مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی ) ریگعسمهندس آقای 

 فردوسی مشهد همیاران سالمت روان دانشگاه

 اقامه نماز و صرف ناهار 14:30تا  13:00 

 16:30تا  14:30

پیرامون کمیسیون های ده گانه در  سالمت روان کانون همیارانبحث و تبادل نظر اعضای شورای مرکزی 

 : اتموضوع
  وظایف همیاران. نقش ها و 3 ،. نیازهای آموزشی همیاران2 ،. چالش ها، مشکالت و پیشنهادات در جهت ارتقای فعالیت های همیاران1

. پیشگیری 7 ، . پیشگیری از روابط پرخطر6 ، . افت تحصیلی در دانشجویان5 ،. دانشجویان ورودی جدید و خوابگاه های دانشجویی4

 . پیشگیری از سوء مصرف مواد و دخانیات10 ،. شکست عاطفی9 ، . نشاط اجتماعی دانشجویی8 ،از خودکشی و خشونت

 پذیرایی استراحت و 17:00تا  16:30

 زیارت حرم امام رضا )ع( 20تا  17:30

 صرف شام 22تا  20

 دهکده فرهنگ  24تا  22
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  کانون دانشجویی همیاران

 سالمت روان

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 پیشگیری و  اداره کل فرهنگی

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت
 سالمت و مشاوره دفتر 

 (12/06/97)دوشنبه  همایش برنامه روز دوم

 برنامه عنوان )ساعت( زمان

 کارگاه آموزشی 10:30تا  8:30

 استراحت و پذیرایی 11:00تا  10:30

 موزشیکارگاه آ 12:30تا  11:00

 ناهارصرف نماز و اقامه  15:00تا  12:30

 کارگاه آموزشی 17:00تا  15:00

 استراحت و پذیرایی 17:30تا  17:00

 کارگاه آموزشی 19:30تا  17:30

 عناوین کارگاه های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرف شام 22تا  20ساعت

 دهکده فرهنگ  24تا  22ساعت 

 

 مدرس عنوان کارگاه آموزشی

 کرمانی دکتر آقای گری تسهیل و سازی تیم

 مسعودیدکتر  آقای (آفرینی اشتغال و اینترنت) کارآفرینی

 عیدگاهیان خانم (همدلی و فعاالنه دادن گوش)اجتماعی  روابط در مردم شناخت هنر

 یعقوبی دکتر آقای بتا برنامه معرفی و خودکشی از پیشگیری در همیاران نقش

 خانم دکتر جعفری خود مراقبتی عاطفی

 ضیایی دکتر خانم (اعتیاد از پیشگیری) وابسته مغز

 اکبری دکتر آقای آن مدیریت سازوکارهای و اجتماعی های چالش

 ادبی دکتر خانم عاطفی شکست

 گل دکتر آقای باشید خودتان روانشناس

 شریفی پور دکتر آقای (بحران در مداخله) زندگی یک نجات

 نوفرستی دکتر خانم نشاط اجتماعی

 زنگنه آقای کنم می شروع شنبه از دیگه
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  کانون دانشجویی همیاران

 سالمت روان

 ستاد مبارزه با مواد مخدر
 پیشگیری و  اداره کل فرهنگی

 فنآوری و تحقیقات علوم، وزارت
 سالمت و مشاوره دفتر 

 (13/06/97)سه شنبه  ه روز سومبرنام

 

 عنوان برنامه )ساعت( زمان

 و صلوات خاصه امام رضا )ع( تالوت قرآن 8:05تا  8:00

 10:00تا  8:05
گانه و تبادل نظر در خصوص کمیسیون های ده ارایه گزارش توسط دبیران منتخب 

 مسایل مطرح شده 

 استراحت و پذیرایی 10:30تا  10:00

 سالمت روان  همیارانهمایش سوم پخش کلیپ  10:40تا  10:35

 استندآپ  10:55تا  10:40

 11:10تا  10:55
 طبیبیدکتر  سرکارخانمگزارش روند اجرایی همایش توسط 

  فردوسی مشهددانشگاه و توانمندسازی  رییس مرکز مشاوره)

 (و دبیر اجرایی همایش

 11:25تا  11:10
 همایش توسط سرکار خانم دکتر صادقی گزارش دستاوردهای 

 (مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم و دبیر علمی همایش)

 و مجریان همایش سال قبل  تقدیر از کانون های برتر 11:45تا  11:25

  توسط یکی از همیاران بیانیهقرائت  12:00تا  11:45

 اقامه نماز و صرف ناهار 12

 

 

 


