کانون دانشجویی همیاران سالمت روان

اهدا ف کانون
 )1جذب ،سازماندهی و تربیت دانشجویان برای ارائه

کانون دانشجویی همیاران سالمت روان ،نهادی
است غیرسیاسی و غیردولتی که به منظور جلب
مشارکت و یاری دانشجویان هر دانشگاه برای
سایر دانشجویان و نیز با هدف ارائه خدمات
مستمر ،فراگیر و اجتماع محور زیر نظر مرکز
مشاوره دانشجویی و با هماهنگی معاونتهای
فرهنگی _ اجتماعی و دانشجویی دانشگاه
فعالیت میکند.

خدمات به دانشجویان نیازمند
 )2توسعه مشارکت دانشجویان در تصمیم گیریها و
فعالیتهای مربوط به مشاوره
 )3کوشش در جهت تبیین و شناساندن وظایف و
هدفهای مرکز مشاوره
 )4مشارکت در برگزاری سمینار ،همایش ،کارگاه
آموزشی و  ....در زمینه سالمت روان
 )5ارتقاء سالمت و سرمایه اجتماعی (اعتماد و
همدلی) از طریق مشارکت دانشجویان در
فعالیتهای اجتماع محور و داوطلبانه

دانشجوی همیار ،دانشجویی داوطلب است که با
میل و رغبت خود ،بدون هیچگونه چشم داشتی
خدمات مرتبط با سالمت روان از قبیل آموزش،
پیشگیری ،شناسایی ،ارجاع و  ....را انجام میدهد.

 )6ایجاد وبسایت ،خبرنامه و  ....جهت ارتباط و
آگاهی با مخاطبان دانشجو
 )7ایجاد ارتباط با سازمانها و نهادهای دولتی و
غیردولتی معتبر جهت اشتغالزایی پایدار
دانشجویان

وظایف همیاران سالمت روان

 )1شرکت در برنامههای آموزشی ترویجی مرکز
مشاوره
 )2آموزش و یاری رسانی به دانشجویان در زمینه
مسائل تحصیلی و برنامهریزی درسی
 )3آموزش و یاری رسانی در تمام زمینههای مرتبط
با مهارتهای زندگی برای کلیه دانشجویان اعم از
خوابگاهی و غیرخوابگاهی
 )4مشارکت با مرکز مشاوره در اجرای برنامههای
آموزشی پیشگیرانه اجتماع محور

فعالیتاهیی هک رد کانون هب آنها خواهیم رپداخت

مج
تمع کانوناهی فرهنگی _ هنری
ااتق 9

 برگزاری سمینار ،همایش ،کارگاه و  ....در
حوزههای مختلف روان شناختی
 برگزاری مسابقات و فعالیتهای تفریحی زیر نظر
کمیتههای مختلف کانون
 برگزاری برنامههای تشویقی و انگیزشی ویژه
اعضای محترم کانون ،از قبیل کارگاههای
آموزشی ،اردو و ...
 پرداختن به بحث خوابگاهها برای ایجاد فضایی

ربانهم حضور :شنبه  9ات 12
دوشنبه  10ات  _ 13هس شنبه  9ات 12

مقدمتان

ورودی جدید و ....
 شناسایی دانشجویان نیازمند خدمات مالی و

@k_hamyaran

 شناسایی نیازهای معیشتی ،رفاهی و مسائل مخلّ
سالمت روان دانشجویان و انتقال آنها به مسئولین
ذیربط

رپیشانی زغم آزاد سازیم

09361368966

شاد همراه با روابط خوب و پایدار برای دانشجویان

مشاورهای و معرفی آنان به نهادهای مربوطه

بیا روح و روانی شاد سازیم

hamyaran.salamateravan@gmail.com

گلباران

