
 1400 بهار در چابهار دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه مشاوره مرکز فعالیتهای

 

 

 شد. منتشر ذیل موضوعات با 1400 بهار ،92 شماره ،سالمت آوای فصلنامه

 در شرایط پر استرس و بحرانی مانند شیوع ویروس کرونا چه کنیم؟

 مهارت مدیریت زمان

 کروناپیامدهای روان شناختی شیوع ویروس 

 بهبود سالمت روان دانشجویان با درست نفس کشیدن

 چند روش برای آرامش ذهن و توقف هجوم افکار

 علت فراموش کردن خاطرات چیست؟

 چگونه از کسانی که با کالمشان آزارمان می دهند دوری کنیم؟

 های غلبه بر آن حوصلگی و روش بی

 

  

 

 



 

 

مرکز بهداشت و مشاوره دانشجویی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با حضور سی و یکمین جلسه شورای برنامه ریزی 

در محل سالن فرخی برگزار اردیبهشت ماه  27در روز دوشنبه ریاست دانشگاه و اعضای شورا با رعایت دستور العمل های بهداشتی، 

 شد. 

دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اعالم حمایت همه جانبه از برنامه رییس دانشگاه  "منصور کیانی مقدم"در ابتدای این جلسه، دکتر 

ها و فعالیت های مرکز مشاوره دانشگاه، اظهار داشت: مرکز مشاوره دانشگاه، باید از لحاظ روحی و روانی، سالمت روانی دانشجویان را 

ار دانشجویان باشد تا کلیه دانشجویان بتوانند به راحتی از مورد حمایت قرار دهد و در شرایط بحرانی بدلیل شیوع بیماری کرونا، در کن

 خدمات سالمت روان مرکز، بهرمند شوند.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، در مورد نقش مهم مرکز مشاوره در زمینه ارتقاء "مرتضی ضیاءالدینی"در ادامه جلسه، دکتر 

 سالمت روان دانشجویان، مطالبی را عنوان کرد.

رکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه برگزاری سی و یکمین جلسه شورای برنامه رئیس م

تا کنون، ارائه و افزود: با توجه به شرایط پیش  1399-1400ریزی این مرکز، گزارشی از فعالیت های آن، از نیمسال اول سال تحصیلی 

ا، خدمات مرکز شامل برگزاری کارگاه های آموزشی آنالین و انجام مشاوره تلفنی به صورت مجازی، آمده و گسترش بیماری کرون

 انجام می شود.

هداشت، درمان و مشاوره دانشگاه در ترم جاری نیز، اشاره کرد.در ادامه، به تشریح برنامه های مرکز ب "مریم بدیع پور"  



 

    

  

 

 

توسط حجت االسالم و المسلمین دکتر حسین دانشگاه کارمندان ویژه اساتید و "گیدر زندنقش آرامش و اخالق  "کارگاه مجازی

اردیبهشت ماه برگزار شد. 8و  7شنبه و چهارشنبه  نوی کارشناس مذهبی رسانه ملی در روزهای سههد  

 احترام و عطوفت مهربانی، وفاداری، صداقت، و اخالقی های ارزش به بودن عاملحجت االسالم و المسلمین دکتر حسین دهنوی 

 در باید زوجین گفت: و کرد بیان زندگی های ارزش ترین مهم از یکی را صداقتایشان .برشمرد زندگی های ارزش را زوجین  متقابل

 الزم که حرفی گفتن با بسا چه  نیست، موارد تمام گفتن راستگویی، از منظور البته بدهند، بسیاری اهمیت صداقت مولفه به زندگی

 کانون سردی های علت ترین مهم از یکی .است شده منجر طالق به و شده چالش دچار ها خانواده از بعضی زندگی شود، بیان نیست

 شوخی نامحرم، با شوخی مانند رفتارها از وسیعی دایره و نیست نامشروع ارتباط معنای به فقط وفایی بی البته است وفایی بی خانواده،

 منع و فداکاری خاطر به )س(زهرا حضرت افزود: و کرد عنوان فداکاری را زندگی محور سومین . شود می شامل را ... و فراش تجدید

 زندگی مهم مولفه ارمینچه را گذاشتن ید.احترامشک بسیاری سختی و گرفت قرار در پشت المومنین)ع( امیر دشمنان با نامشروع بیعت از



 تجلی و جلوه زندگی عملی و رفتاری ابعاد تمام در بعد و شود آغاز نیکو و زیبا بیانی با همسر زدن صدا با تواند می احترام .کرد عنوان

 کند. پیدا

 

 

 

  

قویدل محبوبه توسط سرکار خانم دکتر انشجویان ویژه ددانشجوی دوستدار خانواده ) تکنیکهای افزایش صمیمیت(  کارگاه آموزشی

نفر از شرکت  3ساعته برگزار شد و در پایان دوره به  2تان در دو جلسه حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان سیستان و بلوچس

.فرم ارزیابی دوره آموزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید شد وکنندگان به قید قرعه جوایز نقدی اهدا   

 ارتباط برقراری برای الزم از جمله مهارت "خانواده در صمیمیت ایجاد عوامل "در مورد سرکار خانم دکتر محبوبه قویدل حیدری

 در صمیمیت افزایش راهکارهای" همچنین انتقادپذیری و کردن انتقاد ، با محبت و عدالت رفتار کردن، استفاده صحیح از اصولصحیح

مشارکت در تصمیم گیری ها،  ، تعامل مثبت، توجه و عشق ورزیدن،رازداری ،کردن قدردانی ،جادویی کلماتاز جمله  "خانواده

 ها شادی تقسیم، یکدیگر از متقابل شناخت شامل داشتنکه  "نقش صمیمیت در خانواده"و همچنین  عالیق و سالیق یکدیگراحترام به 

اشاره  می باشد یکدیگر با مشترک وجوه داشتن و یکدیگر از حمایت ،احساسات و افکار بیان ،سازی خاطره و شادی ایجاد، ها غم و

 کردند.                               

 

 

 

 

 

 



 

 



ی توجه زیادی ماعخودکشـی جوانـان دانشـجو یکی از انواع آسـیبهایی اسـت که به دلیـل پیامدهای بسـیار مخـرب فـردی، روانـی و اجت

.را به خود معطوف داشـته اسـت  

و خـود دانشـجویان راه کار اثربخشـی مـی توانـد برای اقدام مناسـب و  نالشـواهد موجـود حاکـی از آن اسـت کـه آمـوزش همسـا

ن و به الرسـان در این زمینه گروه همسـا پیشـگیری از خودکشـی کامـل در این موارد باشـد. شـاید یکی از موثرترین گروههای یاری

ن امـروزه بـه طـور فزاینـدهای مـورد اسـتفاده قـرار المسات نشـان داده است که آموزش هعبارتی همیاران دانشـگاه باشـد. نتایج تحقیقا

.گیـرد می  

تواند تاثیری عمیق بر دانش، نگرش و رفتار همتایانشان داشته باشد. شکی نیست که  آموزش همیاران و حساس سازی این گروه می

شبیه گروه اصلی می باشند بر روند اقدام حساسیت، پیگیری و آموزش مناسب گروهی که از لحاظ سن، تجارب، تحصیل و .. بسیار 

.تواند گامی موثر و اساسی باشد مناسب در مورد خودکشی می  

جلسه  2خردادماه در  5و  2در روزهای یکشنبه و چهارشنبه  "پیشگیری از خودکشی ویژه دانشجویان "کارگاه آموزشی در هیمن راستا 

در این جلسه محتوای کتاب  برگزارشد. ت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانرقیبی عضو هیئمهوش ساعته توسط سرکار خانم دکتر  2

نفر از شرکت  3شد و در پایان دوره به توسط خانم دکتر آموزش داده  و مهارت تاب آوری  بده( بتا)بپرس، ترغیب کن و ارجاع

.کنندگان به قید قرعه جوایز نقدی اهدا گردید  

 

 

ماه می، اقدامات هماهنگ و گسترده ای در سراسر جهان برای  31جهانی بدون دخانیات در تاریخ  هر ساله به مناسبت گرامیداشت روز

.تنویر افکار عمومی در خصوص مضرات استعمال دخانیات، ترفندهای صنایع دخانی و اهمیت ترک دخانیات انجام می شود  

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری با عنوان "تعهد برای ترک دخانیات"اعالم شده است. در این راستا مقرر است، فعالیت ها و 

 های بیماری تا سرطان از دخانیات، مصرف مضر تاثیرات خصوص در جوانان، خصوص به عمومی، آگاهی افزایش برای اقداماتی



یابد. به همین منظور  تمرکز سوم، و دوم دست دود با مواجهه خطرات همچنین و دخانیات مصرف ترک و کاهش اهمیت مزمن، تنفسی

را ویژه  "بیشتر بدانیم سالم بمانیم "مرکز مشاوره دانشگاه با همکاری کانون همیاران سالمت روان مسابقه کتابخوانی با موضوع 

نفر از افرادی که نمره کامل دریافت کردند جوایز نقدی اهدا شد. 3بعد از برگزاری آزمون آنالین به  دانشجویان برگزار کرد.  

 

 

 

 الئمافسردگی؛ ع ئمعال تشخیص نهو اساتید دانشگاهها باید در زمی (بویژه خوابگاه ها)مسئولین، کارشناسان امور آموزشی و دانشجویی 

هشدار، عوامل خطر و عوامل حمایتی برای مقابله با خودکشی و نحوه ارجاع دانشجویان به کارشناسان مرتبط در دانشگاه ها آموزش 



کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی در دانشجویان ویژه کارکنان دانشگاه در روزهای یکشنبه . به همین منظورنمایندرا دریافت الزم 

رقیبی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان  مهوش ساعته توسط سرکار خانم دکتر 2جلسه  2خرداد ماه در  26و  23و سه شنبه 

ا، مهارت تاب آوری در دانشجویان و برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی در محیط های برگزارشد. در این دو جلسه برنامه بت

 دانشگاهی آموزش داده شد

 


