برگزاری برنامه های متنوع هفته سالمت روان
عنوان :برگزاری اختتاميه هفته سالمت روان
ويژه دانشجويان
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به مناسبت هفتهی سالمت روان و با توجه به شعار روز جهاني سالمت روان با عنوان سالمت روان جوانان :جهان در حال
تغيير ،مرکز مشاوره دانشگاه تهران ،برنامهای را به منظور آگاه سازی و حساسسازی ذهني دانشجويان نسبت به مقوله سالمت
روان با همكاری کارشناسان مشاوره و همياران سالمت روان ،از تاريخ  22لغايت  24مهرماه سال  1397به مدت  3روز در
محوطه پرديس مرکزی دانشگاه تهران ،برگزار نمود .اين برنامه در  18غرفه با حضور کارشناسان روانپزشك ،روانشناس و مشاور
مرکز مشاوره دانشگاه تهران و واحدهای مختلف دانشگاهي اعم از مرکز بهداشت ،انجمن علمي مشاوره دانشكده روانشناسي،
اداره کل تربيت بدني و امور فرهنگي دانشگاه تهران و معاونتهای دانشجويي ،اجتماعي و بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
و مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.
اجرای برنامههای :
انجام آزمونهای روانشناختي و تفسير آن و ارائه راهكار مناسبانجام تست تنفس ريه برای افراد سيگاری)(Smokerlyzerبخش آشنايي با عوارض مصرف مواد مخدر با استفاده ار کيف موادبخش سرگرمي و بازیهای فكریشرکت در مسابقه به مناسبت هفته سالمت روان و اهدای جوايز توزيع بروشور و کتابچه های آموزشي بهداشت روان با هدف آگاهسازی دانشجويانارائه آموزشهای چهره به چهره و مشاورههای فردی سنجش توده بدني (ارزيابي سالمت و تندرستي و آمادگي بدني) ارائه خدمات مشاوره و آزمايش  \HIVايدز با همكاری انجمن احيای ارزشها و ساير برنامههای فوق برنامه شاد و تفريحياين برنامه مورد استقبال تعداد زيادی از دانشجويان قرار گرفت و در روز پايان نيز با حضور معاونين محترم
دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آقايان دكتر به نژاد و دكتر سرسنگي ،برندگان مسابقه بهداشت روان به قيد قرعه
انتخاب و جوايز دانشجويان تقديم گرديد.
الزم به ذكر است با توجه به هماهنگيهای بعمل آمده ،نمايشگاه مذكور به صورت مشابه در پرديسهای شماره 2
فني،كشاورزی و منابع طبيعي،ابوريحان ،فارابي و شعبات خوابگاههای چمران و فاطميه ،با همكاری معاونين محترم
دانشجويي و فرهنگي پرديس /دانشكده و مسئوالن مربوطه ،دانشجويان هميار سالمت روان و مركز مشاوره
دانشگاه و شعبات در طول ايام مذكور برگزار گرديد.

