
تجــارب موفــق دانشــجویی در حــوزه ســامت روانــی و اجتماعــی در جهــت افزایــش 
ســامت روان و یــا ســامت اجتماعــی دانشــجو، دوســتان، خانــواده و جامعــه

 قالب های ارائه:
فیلم، عکس، سخنرانی، سایر روش های خاقانه برای اشتراک و انتقال تجربه موفق

به دانشجویان، برگزیده لوح تقدیر و هدیه از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم
و دبیرخانه منطقه یک مراکز مشاوره دانشگاههای کشور اعطا می گردد.

 زمان برگزاری جلسات تاد: 
یک شنبه شب های مشاوره و سالمت / ساعت 19 الی 20.30 /  اسفند 1400

 محورها:
 تاب آوری و امید      نوع دوستی     

 معنویت و سامت اجتماعی  سامت روانی    
 دستاوردهای مثبت روانشناختی  سامت اجتماعی    
 دست آوردهای مثبت اجتماعی  رشد فردی و اجتماعی   
 کمک به رشد و اعتای خانواده  مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی 

 حل و فصل مسائل زوجین  تجارب ازدواج دانشجویی   
 تولید، اختراع و تالیف محتوای آموزشی فاخر  موفقیت های تحصیلی   

 مخاطب:
کلیه دانشجویان دانشگاههای کشور می توانند تجارب خود را در قالب فرم پیوست و بر اساس محورهای فوق به آدرس دبیرخانه طرح 
counseling@ut.ac.ir و یا شماره تلفن 09367360746 واتس آپ نمایند تا پس از بررسی تجربه ارسالی، رویداد اشتراک تجربه موفق 

بصورت کشوری و آناین با حضور متخصصان و داوران برگزار گردد.
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