
 

گاه گزارش    وبینار ضرورت توجه هب بهداشت روانی دانشجویان رد ایام کروان، وژیه  اعضای هیات علمی و مدریان دانش

 
 

 



 

گاه  مدریان و علمی هیات اعضای  وژیه کروان، ایام رد دانشجویان روانی بهداشت هب توجه  ضرورت وبینار  گزارش  دانش
 17:30الی  15ساعت  23/10/1399تاریخ برگزاری: 

 اسکای روم  -محل برگزاری: مرکز مشاوره دانشگاه تهران

https://www.skyroom.online/ch/moshavereh99/heyatelmi 

 ه(نفر از مدیران و متخصصات دانشگا 50هیأت علمی و  127نفر )   177تعداد شرکت کنندگان: 

 موضوع سخنرانان 

 ها( )ضرورت، اهداف و یافته گزارش طرح همدلی دانشجویان معاون دانشجویی دانشگاه تهران -دکتر سعید حبیبا

 رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران-حمید پیروی
ن دانشجویان دانشگاه و اهمیت ابررسی وضعیت سالمت رو

 ارتباط موثر اساتید و دانشجویان

مدیر کل دفتر سالمت روانی، اجتماعی و  -حاجبیدکتر احمد 

 اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

های سالمت روان جمعیت عمومی و  بررسی وضعیت شاخص

 دانشجویی و عوارض روانشناختی در آن ها در ایران

 

 رئوس مطالب: 

فعالیت  ➢ از  طرح  گزارشی  اجرای  ویژه  به  کرونا  ایام  در  تهران  دانشگاه  و  های  اهداف  )اهمیت،  همدلی 

 پیامدهای آن( 

 داشت روانی دانشجویان هگذاری و برنامه ریزی در راستای بضرورت سرمایه  ➢

م کرونا با توجه به یافته های  قای بهداشت روان دانشجویان در ایاهایی برای ارت ارائه پیشنهادات و توصیه  ➢

 طرح همدلی 

 های آن براساس کارنامه سالمت روان تهران و مولفه بررسی وضعیت سالمت روان دانشجویان دانشگاه  ➢

 بررسی منابع حمایتی و نقش اساتید و ارتباط موثر بین اساتید و دانشجویان  ➢

 های سالمت روان در جمعیت عمومی و دانشجویی بررسی وضعیت شاخص ➢

 دانشجویانارائه راهبردهایی برای اساتید و مسئولین دانشگاه جهت حفظ و ارتقای سالمت روان   ➢

 

 

https://www.skyroom.online/ch/moshavereh99/heyatelmi


 

 

 

 



 

 های شرکت کنندگان گرامی برخی نظرات و کامنت 

  شما خدمت دارم خداقوت و  سالم عرض،  پیروی آقای جناب ارجمند همکار *

 ای   حرفه  و  پویا  فکر  از  ناشی  که  کرونا  ایام  در  دانشجویان  مشکالت  پایش  در  شما  خوب  بسیار  ی  برنامه  بابت  کنم  می  تشکر  ابتدا

  .نبود انتظاری هم این جز دارم  حضرتعالی مدیریتی توان از که شناختی  با. است مدیریتتان تحت مجموعه در شما

  .بشود نیز آن رفع برای تدبیری انشاهلل تا  کنم  عرض خدمتتان آموزشی گروه  مدیر  جایگاه در را دیگر ای دغدغه شدم مزاحم

  گاها   که  است   آورده  بوجود  نیز  علمی   هیات  همکاران  برای  ای  عدیده   مشکالت  دانشجویان  بر   عالوه   موجود  شرایط  متاسفانه

 مشکل   این  رفع  برای  فکری  برهه  این  در  اگر  شاید.  میرسد  من  به  ایشان  برخی  روانی  روحی  مشکالت  از  ای  کننده  نگران  گزارشهای

  که  فرمایید  می   تصدیق   احتماال  حضرتعالی.  باشد   کرونا   از   پس  ایام  و   آینده   در   اساتید   کاری  کیفیت  کاهش   آن  آسیب  کمترین  نشود

  شاید که  دارد  تبعاتی ها  سرمایه این  به  خسارت شدن وارد  لذا هستند  دانشگاه  سازمانی  های سرمایه علمی   هیات اعضای  و  کارمندان

  .شود ایجاد آن عینی  نمود بعد سالها

  با  انشاهلل  تا  بگذارم  میان  در  شما  با  شد  ای  بهانه  امروز  ی  جلسه  که  بود  کهنه  ای  دغدغه.  کنم  می  خواهی  عذر  شد  طوالنی  عرایضم

 اعضای  و  تماس  هزار  32  بشود(  بود  مفید  بسیار  اقدامی  البته  که)  محترم  دانشجویان  با   شده  گرفته  تماس  هزار  30  حضرتعالی  درایت

 ابوریحان  پردیس ،  میرسعیدقاضی، شما ارادتمند شون. اضافه شما  بحق و بجا رصدهای این به نیز علمی  هیات

  دکتر  فرمایشات   از  بخصوص.  بردیم  بهره  و  بود  خوبی  و  مفید  جلسه  همکاران؛  و  حضرتعالی   های  پیگیری  از  تشکر  با   . علیکم  سالم  *

 . )دکتر مهرنیا( پیروی

 . فارابی( پردیس از پور عمرانی )دکتر فراوان  سپاس  با.  بود مفیدی جلسه انصافا . نکنه درد دستتون. عالی * بسیار

  حداکثری   حضور  شد  تالش  ابوریحان  پردیس  در.  دانشجویان  روان   بهداشت  بررسی  عنوان  با  دیروز  وبینار  از  تشکر  و  باسالم  *

  اما   نداشتم  را  برنامه  انتهای  تا  حضور  امکان  برق   قطعی  بدلیل  متاسفانه  هرچند.  باشیم  داشته  را  ارزشمند  وبینار  این  در  همکاران

  دانشجویان   روان  بهداشت  وضعیت  درخصوص  محترم  اساتید  به  بهتری  نگرش  تواند  می   گردید   ارائه  که  خوبی  اطالعات  به  باتوجه

 . باشید تندرست و  سالمت باشد گذاشته دراختیار

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


