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گاه مشاوره مرکز فعالیتهای  1400 ردسال چابهار ردیایی علوم و ردیانوردی دانش

 
 

 

 

 

 

 

 

 شد. منتشر ذیل موضوعات با 1400 بهار ،29 شماره سالمت، آوای فصلنامه

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

 مهارت مدیریت زمان

 پیامدهای روان شناختی شیوع ویروس کرونا

 بهبود سالمت روان دانشجویان با درست نفس کشیدن

 چند روش برای آرامش ذهن و توقف هجوم افکار

 علت فراموش کردن خاطرات چیست؟

 ی دهند دوری کنیم؟چگونه از کسانی که با کالمشان آزارمان م

 های غلبه بر آنحوصلگی و روشبی



 
2 

 

شورای برنامه ریزی  سه  شگاه دریانوردی و علوم دریایی سی و یکمین جل شجویی دان شاوره دان شت و م مرکز بهدا

 27در روز دوشوونبه چابهار با حضووور ریاسووت دانشووگاه و اعضووای شووورا با رعایت دسووتور ااشمل های بهداشووتی، 

 در محل ساان فرخی برگزار شد. اردیبهشت ماه 

رییس دانشوووگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار با اعالم  "منصوووور کیانی م دم"در ابتدای این جلسوووه، دکتر 

شگاه، باید از  شاوره دان شت: مرکز م شگاه، اظهار دا شاوره دان حمایت همه جانبه از برنامه ها و فشاایت های مرکز م

وانی دانشجویان را مورد حمایت قرار دهد و در شرایط بحرانی بدایل شیوع بیماری احاظ روحی و روانی، سالمت ر

 کرونا، در کنار دانشجویان باشد تا کلیه دانشجویان بتوانند به راحتی از خدمات سالمت روان مرکز، بهرمند شوند.

ن ش مهم مرکز  مشاون دانشووجویی و فرهنگی دانشووگاه، در مورد"مرتضووی ضوویایاادینی"در ادامه جلسووه، دکتر 

 مشاوره در زمینه ارت ای سالمت روان دانشجویان، مطاابی را عنوان کرد.

سی و یکمین  شگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در ادامه برگزاری  شاوره دان شت، درمان و م رئیس مرکز بهدا

تا  1399-1400تحصیلی جلسه شورای برنامه ریزی این مرکز، گزارشی از فشاایت های آن، از نیمسال اول سال 

شامل برگزاری کارگاه  سترش بیماری کرونا، خدمات مرکز  شرایط پیش آمده و گ کنون، ارائه و افزود: با توجه به 

 های آموزشی آنالین و انجام مشاوره تلفنی به صورت مجازی، انجام می شود.

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

 کرد.

 

 

 

 



 
3 

 

ویژه اسووواتید وکارمندان دانشوووگاه توسوووط حجت ا سوووالم و  "ن ش آرامش و اخالق در زندگی "کارگاه مجازی

اردیبهشت  8و  7به اامسلمین دکتر حسین دهنوی کارشناس مذهبی رسانه ملی در روزهای سه شنبه و چهارشن

 ماه برگزار شد.

سلمین دکتر حسین دهنوی   مهربانی، وفاداری، صداقت، و اخالقی های ارزش به بودن عاملحجت ا سالم و اام

 های ارزش ترین مهم از یکی را صووداقتایشووان .برشوومرد زندگی های ارزش را زوجین  مت ابل احترام و عطوفت

یان زندگی فه به زندگی در باید زوجین گفت: و کرد ب  از منظور اابته بدهند، بسووویاری اهمیت صوووداقت موا

ستگویی، ست، موارد تمام گفتن را سا چه  نی  خانواده از بشضی زندگی شود، بیان نیست  زم که حرفی گفتن با ب

ست شده منجر طالق به و شده چااش دچار ها  وفایی بی خانواده، کانون سردی های علت ترین مهم از یکی .ا

 نامحرم، با شووخی مانند رفتارها از وسویشی دایره و نیسوت نامشوروع ارتباط مشنای به ف ط وفایی بی اابته اسوت

 حضوورت افزود: و کرد عنوان فداکاری را زندگی محور سووومین . شووود می شووامل را ... و فراش تجدید شوووخی

شروع بیشت از منع و فداکاری خاطر به )س(زهرا شمنان با نام شت اامومنین)ع( امیر د  سختی و گرفت قرار در پ

سیاری شتن ید.احترامشک ب  با همسر زدن صدا با تواند می احترام .کرد عنوان زندگی مهم موافه چهارمین را گذا

 کند. پیدا تجلی و جلوه گیزند عملی و رفتاری ابشاد تمام در بشد و شود آغاز نیکو و زیبا بیانی
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سرکار خانم  شجویان توسط  صمیمیت( ویژه دان شجوی دوستدار خانواده ) تکنیکهای افزایش  کارگاه آموزشی دان

سه  ستان و بلوچستان در دو جل سی شگاه فرهنگیان  ضو هیئت علمی دان ساعته  2دکتر محبوبه قویدل حیدری ع

فرم ارزیابی دوره  شوورکت کنندگان به قید قرعه جوایز ن دی اهدا شوود ونفر از  3برگزار شوود و در پایان دوره به 

 آموزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید.

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

انت ادپذیری  و کردن انت اد صووحیح از اصووول صووحیح، با محبت و عداات رفتار کردن، اسووتفاده ارتباط برقراری

کردن، رازداری، تشامل  جادویی، قدردانی از جمله کلمات "خانواده در صووومیمیت افزایش راهکارهای"همچنین 

ن ش "مثبت، توجه و عشق ورزیدن، مشارکت در تصمیم گیری ها، احترام به عالیق و سالیق یکدیگر و همچنین 

شامل "صمیمیت در خانواده شتن که  سیم از مت ابل شناخت دا  و شادی ها، ایجاد غم و ها شادی یکدیگر، ت 

 اشاره کردند. باشدمی یکدیگر با مشترک وجوه یکدیگر و داشتن از احساسات، حمایت و افکار سازی، بیان خاطره
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ویبهایی  وجو یکی از انواع آس وان دانش وی جوان وردی، خودکش ورب ف ویار مخ ول پیامدهای بس وت که به دای اس

 .ی توجه زیادی را به خود مشطوف داشوته اسوتماعروانوی و اجت

ن و خوود دانشوجویان راه کار اثربخشوی موی توانود  شوواهد موجوود حاکوی از آن اسوت کوه آمووزش همسوا

ول در این موا وی کام وگیری از خودکش وب و پیش واید یکی از موثرترین گروههای برای اقدام مناس ود. ش رد باش

ن و به عبارتی همیاران دانشوگاه باشود. نتایج تح ی ات نشوان داده است  رسوان در این زمینه گروه همسوا یاری

 .گیوردن اموروزه بوه طوور فزاینودهای موورد اسوتفاده قورار می که آموزش همسا

تواند تاثیری عمیق بر دانش، نگرش و رفتار همتایانشووان داشووته آموزش همیاران و حسوواس سووازی این گروه می

باشد. شکی نیست که حساسیت، پیگیری و آموزش مناسب گروهی که از احاظ سن، تجارب، تحصیل و .. بسیار 

 .تواند گامی موثر و اساسی باشدشبیه گروه اصلی می باشند بر روند اقدام مناسب در مورد خودکشی می

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

شگاه سیستان و  2جلسه  2خردادماه در  5 ساعته توسط سرکار خانم دکتر مهوش رقیبی عضو هیئت علمی دان

و مهارت تاب آوری  )بپرس، ترغیب کن و ارجاع بده(  بلوچسوووتان برگزارشووود. در این جلسوووه محتوای کتاب بتا

نفر از شوورکت کنندگان به قید قرعه جوایز ن دی اهدا  3شوود و در پایان دوره به توسووط خانم دکتر آموزش داده 

 .گردید

 



 
6 

 

ماه می، اقدامات هماهنگ و گسترده ای  31هر سااه به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بدون دخانیات در تاریخ 

سر جهان برای تنویر افکار عمو سرا صنایع دخانی و در  ستشمال دخانیات، ترفندهای  ضرات ا صوص م می در خ

 .اهمیت ترک دخانیات انجام می شود

 راستا این دراعالم شده است.  "تشهد برای ترک دخانیات"ششار سازمان جهانی بهداشت در سال جاری با عنوان 

 مضوور تاثیرات خصوووص در جوانان، خصوووص به عمومی، آگاهی افزایش برای اقداماتی و ها فشاایت اسووت، م رر

 همچنین و دخانیات مصوورف ترک و کاهش اهمیت مزمن، تنفسووی های بیماری تا سوورطان از دخانیات، مصوورف

ست دود با مواجهه خطرات شگاه با همکاری کانون  تمرکز سوم، و دوم د شاوره دان یابد. به همین منظور مرکز م

ساب ه کتابخوانی با  سالمت روان م ساام بمانیم "موضوع همیاران  شتر بدانیم  شجویان برگزار کرد.  "بی را ویژه دان

 نفر از افرادی که نمره کامل دریافت کردند جوایز ن دی اهدا شد. 3بشد از برگزاری آزمون آنالین به 

ساتید دانشگاهها باید در زمی (بویژه خوابگاه ها)مسئواین، کارشناسان امور آموزشی و دانشجویی   تشخیص نهو ا

هشدار، عوامل خطر و عوامل حمایتی برای م ابله با خودکشی و نحوه ارجاع دانشجویان به  الئمافسردگی؛ ع عالئم

شگاه ها آموزش  سان مرتبط در دان شنا شگیری از را دریافت نمایند زم کار شی پی . به همین منظورکارگاه آموز

جلسه  2خرداد ماه در  26و  23و سه شنبه  خودکشی در دانشجویان ویژه کارکنان دانشگاه در روزهای یکشنبه

ساعته توسط سرکار خانم دکتر مهوش رقیبی عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزارشد. در  2

این دو جلسووه برنامه بتا، مهارت تاب آوری در دانشووجویان و برنامه جامع پیشووگیری و مداخله در خودکشووی در 

 .شد محیط های دانشگاهی آموزش داده
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صیل شاغل به تح شجویان  شروع ثبت نام تا شهریورماه و 15از  کلیه دان شجویان جدید ااورود از بازه زمانی  دان

صورت ااکترونیکی و از طریق  سم و روان که به  سالمت ج صیلی در طرح  پایش  پایان آذرماه در کلیه م اطع تح

 سامانه سجاد اجرا شد شرکت نمودند.

پس از این مرحله فرم های تکمیل شووده توسووط کارشووناس مرکز مشوواوره بررسووی و دانشووجویانی که در مشر  

آسیب های دارای اواویت بودند و نیاز به خدمات روانشناختی و مشاوره داشتند طی تماس تلفنی کارشناس مرکز 

 بررسی جهت طرح این اجرای فتند. مشاوره دانشگاه در اواویت برنامه های خدمات مشاوره و روانشناختی قرار گر

 .شودمی انجام دانشگاه در اجتماعی  و روانی های آسیب کاهش شناسایی و دانشجویان روان سالمت
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 فصلنامه آوای سالمت، شماره 30، پاییز 1400 با موضوعات ذیل منتشر شد.

 درون را روشن کنید!  »جی پی اس »

 های خود غلبه کنیم؟چگونه بر نگرانی

 روش های کاربردی برای بهبود تمرکز فکر

 ؛ اختالل شایع در بیماران کرونایی مطااشه و فنون آن»مه مغزی«نشانه های 

 چرا برخی افراد خیلی شاد هستند؟

 کردن کسااتهای ضربه فنی روش

 !دهدای توان مغز را برای انجام کارهای پیچیده افزایش میچ

 خوب بدانیم یا بد؟های پیش از ازدواج را با خره دوستی
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به مناسبت هفته سالمت روان  پوسترهای ارساای از سوی دفتر مشاوره و سالمت در فضای مجازی منتشر شد و 

در محیط دانشووگاه نصووب شوود همچنین پیام های مرتبط با سووالمت روان در سووایت مرکز مشوواوره، گروه ها و 

 د.کانااهای مرکز و همچنین صفحه اینستاگرام کانون منتشر ش

 
 

 

 

 
مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه با توجه به عدم حضور 

احوااپرسی  و دانشجویان در طرحی به نام طرح همدای

شجویان با شناس  دان سط کار از طریق تماس تلفنی تو

 .نموداقدام به برقراری یک رابطه دوطرفه  مرکز

شجویان  هدف از انجام این طرح ستانه با دان همدای دو

با هدف برقراری تشامل با دانشوووجویان در ایام بحران 

پیگیری وضوووشیت تحصووویلی و روانشوووناختی  کرونا، 

شجویان،  شجو یا خانواده  دان ضشیت ابتال دان پیگیری و

سی نظرات  به کرونا،  شجویان در زمینه آموزش برر دان

شگاه  مجازی و شاوره دان مشرفی خدمات آنالین مرکز م

 بوده است.
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تغذیه  "کارگاه آموزشوووی  "به مناسوووبت روز جهانی غذا "

  "ناسووواام و ن ش مهم تغذیه خانواده در دوران اپیدمی کرو

سالمت روان وکانون هالل احمر  با همکاری کانون همیاران 

 مهرماه برگزار شد.  27دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 

 

 

 
طرح واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخچه و اوریون با هدف پیشگیری از این بیماری ها توسط مرکز بهداشت 

کودکان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه در روز دانشگاه با همکاری شبکه بهداشت شهرستان چابهار ویژه 

 .آبان ماه برگزار شد 13پنجشنبه 
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یدز: هانی ا شار امسووووال روز ج جازه » شووو  نمی ا

 تحت را وی آی اچ مراقبت برنامه 19-کووید  دهیم

 دهوووووود قوووووورار توووووواثوووووویوووووور

ات پیشوووگیری، ایان ایدز با پوشوووش همگانی خدمپ

 «نتشخیص،مراقبت و درما

روز جهانی پیشوووگیری از ایدز در زمینه همزمان با 

 "من هم آزمایش اچ آی وی انجام می دهم "کمپین

 .در دانشگاه برگزار شد

 
 

کاری در روز  مال  با اه له  گاه آموزشوووی م اب کار

آذرماه توسووط سوورکار خانم دکتر  24چهارشوونبه 

 محمودی برگزار شد و مطااب ذیل آموزش داده شد:

 تشریف اهمال کاری

 اهمال کاری با تنبلیتفاوت 

 ریشه های اهمال کاری و پیامدهای آن

 درمان ها و فنون با توجه به ریشه اهمال کاری

 سنجش اهمال کاری بر اساس پرسشنامه

 تکنیک ها و راهکارهای درمان 
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صیه  شب یلدا با تو سبت  رعایت پروتکل های "کانون همیاران به منا

  "ابتال به ویروس امیکرونتی و تزریق واکسن جهت پیشگیری از بهداش

صفح ستری را طراحی کرد که در کانال ها،  ستاگرام کانون  و پو ه این

 مشاوره دانشگاه منتشر کرد. سایت مرکز 

 

 

 

 

ویژه اعضای "امیکرون "ری از سویه جدید کروناکارگاه آموزشی پیشگی

دی ماه  7در روز سه شنبه  هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان

بارکی مسئول واحد بیماریهای شبکه توسط جناب آقای دکتر م

 .بهداشت چابهار برگزار شد

که در زمینه انواع جهش ها و سویه های کرونا، مشخصات سویه 

نگران کننده از نظر سازمان جهانی امیکرون، کرونا ویروس های 

مطااب آموزشی ارائه بهداشت، و روشهای پیشگیری از سویه امیکرون 

 دادند.
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 شد. منتشر ذیل موضوعات با 1400 زمستان ،31 شماره سالمت، آوای فصلنامه

 دقی ه 10کنترل استرس و فشار عصبی در 

 ن ش خانواده در ازدواج و سبک های انتخاب همسر

 کمال آرایی چیست و چگونه ایجاد میشود

 پیشگیری از افسردگی در دوران نوجوانی و جوانی

 اشتباهاتی که در زبان بدن مرتکب میشویم

 چه مواردی در ارتباط ما با دیگران تاثیر گذار است

 چگونه از شّر افکار مزاحم یا ناخواسته خالص شویم

 یابددادن به موسی ی شاد افزایش میخالقیت واگرا با گوش

 ن ش عملکرد خانواده در رابطه تاب آوری با احساس ح ارت

چند راهکار ساده برای م ابله با امیکرون



 

 


