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ﻧﺳﺧﮫ ﭼﺎﭘﯽ

در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ

)س( ﻗﻢ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ

رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻗﻢ از اﻗﺪاﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ
رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺤﺮانﻫﺎی رواﻧﯽ در دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﺪ ﺧﺒﺮ۸۴۰۳۶۲ :

ﺗﺎرﯾﺦ ۲۶ :ﻓﺮوردﻳﻦ ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۹

اﻟﻬﺎم ﻓﺘﺤﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻗﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر داﻧﺸﮕﺎه
ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ و روان داﻧﺸﮕﺎه در
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺖ :اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﺎ در روزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ،ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﮏ،
دﺳﺘﮑﺶ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری و در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ
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ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ.
ﻓﺘﺤﯽ اﻓﺰود :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ،ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮوﻧﺎ و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﺑﻮد .داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺎران در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺠﺎزی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮوﺷﻮر و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻃﻨﺰ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺰرﯾﻖ روﺣﯿﻪ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( ﻗﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره و ﺑﻬﺪاﺷﺖ راه اﻓﺘﺎد ﮐﻪ
ﺳﻮاﻻت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در آﻧﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﺨﺘﺼﺼﺎن ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از
ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی اول ﻣﺸﺎوره ﺗﻠﻔﻨﯽ و آﻧﻼﯾﻦ راه اﻧﺪازی ﺷﺪ و ﭼﻪ ﻫﻤﮑﺎران ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی
ﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ ،اﯾﺪهﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻼش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﻓﺘﺤﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﺎران ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ
ﺑﺮای روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دوران ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان رواﻧﯽ ﺗﺎزهای ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺮد.
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