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سرپرست محترم امور پردیس های استان خراسان رضوی (جناب آقای رمضان نیری)

سالم علیکم

با احترام، نظر به اهمیت و نقش مهم نشریات در ارتقاء مهارتها، توسعه و تعمیق بهداشت روانی 
دانشجویان و پیشگیری از آسیبهای روانی-اجتماعی،  اداره کل مشاوره، بهداشت و سالمت در نظر دارد 
با فراخوان تولید محتوا برای نشریه پیام مشاور دانشگاه فرهنگیان در دو بخش همکاران و دانشجو معلمان 
ضمن بهره مندی از تجربه، تخصص و رهنمودهای اساتید هیئت علمی و مشاوران در سراسر پردیسها و 
مراکز آموزشی و با هدف تعامل بیشتر در خصوص تهیه و تدوین محتوای مطلوب تر نشریه، مطابق با 
عناوین مطرح شده ذیل، از مطالب تخصصی همکاران که با سلیقه و ذائقه دانشجویان آشنایی بیشتری 
دارند به عنوان اعضای هیئت تحریریه استفاده نماید. مطالب و محتوا پس از بررسی و تاییدیه نهایی با 
همکاری دانشگاه تهران به صورت فصلی هر سه ماه یکبار چاپ خواهد شد. ضمناً در این خصوص خبر 
فراخوان محتوا در سایت پردیسها و مراکز بارگذاری و اطالع رسانی گردد. پیشاپیش از همکاری 

جنابعالی کمال تشکر را داریم.

آخرین فرصت ارسال: ۱۷شهریور
بخش همکاران، اعضای هیئت علمی و مدرسین رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره و همکاران 

مشاور مراکز مشاوره دانشگاه فرهنگیان
۱-آسیبهای اجتماعی نو پدید 

۳- خوابگاه و ویژگی زیست در سراهای دانشجویی
۴-فضای مجازی و اینترنت

۵-آشنایی با مهارتهای زندگی دانشجویی (دسته بندی مهارت ها، ارائه سرفصل، توضیح  مهارتها با 
ارائه متدلوژی

۶- زندگی در محیط جدید و سازگاری و مواجهه با غم غربت
۷- رابطۀ سرنوشت کودک با کیفیت آموزش در دورۀ پیش دبستانی

٨- میزگرد آموزشی-تربیتی (همکاران پردیسها میتوانند گزارش حاصل از جلسات و میزگردهای 
تخصصی را به همراه تصاویر جهت چاپ ارسال نمایند)
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۹-گزارش مصور مراکز مشاوره استانها از فعالیتها، کارگاه ها، مهمترین برنامههای انجام شده، خالقیت 
(A4 حداکثر یک صفحه ،JPG ارسال تصاویر با کیفیت باال به صورت) و نوآوری در اجرای برنامه ها

۱۰-نیازها و ویژگیهای حرفهای و شخصیتی یک معلم موفق
۱۱-معرفی کتابهای تالیفی همکاران در حوزه مرتبط مانند: مدیریت کالس درس، مسائل دانش آموزان، 

حوزه علوم تربیتی و روان شناسی و ... (از زمان چاپ و انتشار آن بیشتراز شش سال نگذشته باشد)
۱۲- تهیه و ارسال یک داستان نیمه تمام جذاب و مفهومی،  طراحی جدول با تم مهارتهای معلمی 
برای مخاطبان دانشگاه فرهنگیان ( دانشجومعلمان، همکاران و اعضای هیئت علمی) با ذکر نام و تصویر 

پرسنلی طراح  
۱۳-بهداشت روان 

۱۴-ارائه پیشنهادهای سازنده و قابل اجرا در فرایند مشاوره
۱۵-معرفی نظریه ها و متدهای جدید مشاوره

         بخش همیاران سالمت روان، دانشجومعلمان و دانش آموختگان
۱-خاطرات و تجربههای ارزنده دانش آموختگان و نومعلمان در مدارس و کالس درس در ٨خط (خوانا، 

رسا و واضح) با نام  فرد و محل خدمت با تاکید بر جنبههای روانشناختی.
۲-مصاحبه با شخصیتهای معروف و برجسته در آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در حوزه تعلیم 

و تربیت و روانشناسی در زمینههای پیش گفته.
۳-ارسال یک تا دو فعالیت مهم انجام شده در کانون همیاران سالمت روان سال ۹۶ که جذابیت باالیی 
داشته باشد (ارسال تصاویر با کیفیت باال و به صورت JPG، حداکثر ۴ خط)، الزم به ذکر است پس از 

بررسی آثار ارسالی، فعالیت پنج استان برگزیده شده و در نشریه چاپ میشود.
۴-تحریر بهترین خاطره زندگی دانشجویی به صورت داستان کوتاه (٨ خط) سه مورد از بهترین 

خاطرههای دانشجویی پس از ارزیابی در نشریه چاپ میشود.
۵-تازههای پژوهشی در حوزه دانشجویی.

۶-نقش همیاران سالمت روان در دانشگاه فرهنگیان و ارائه پیشنهادهای سازنده. 



۱۳۹۷/۰۵/۱۷
۵۰۰۰۰/۶۵۲۶/۴۱۱/د

ندارد
<<مراکز تربیت معلم که مهمترینش فعال دانشگاه فرهنگیان است مرکز ثقل اصلی نظام آموزش و پرورش کشورند>>

(مقام معظم رهبری ۹۷/۲/۱۹ )


