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 اهداف محتويات روش انجام لوازم مورد نياز
 زمان

 )دقيقه(
نوار چسب  قلم،

 کاغذی
 

، قلم(شرکت کنندگان نام خود را روی برچسب بنويسند 
 )نوار چسب کاغذی

 ورود
 

پشمی، برگه  توپ
اندازه گيری، شکلک 

 های چسبان

ی شرکت کنندگان معرف
با استفاده و جواب دادن 

و پرت کردن  از توپ
آن برای ساير افراد 

 گروه

 )اسم، سن، کشور(شناختن يکديگر 
امروز من چه حسی دارم؟ چسباندن شکلک ها به : سوال

 برگه اندازه گيری
 

 

 خوش آمد گويی
توضيح دادن + و شناختن يکديگر   معرفی شرکت کنندگان

 مفاد آموزشی
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 پوستر
دادن اطالعات به 

 شرکت کنندگان

ی آينده چه خواهيم توضيح دهيم که در ساعت هاما می 
 جدول زمانی> =کاری انجام می دهيم 

 2 معرفی محتويات و مفاد آموزشی و همه مراحل انجام کار

 بحث و گفتگو سوال و  
 گرفتن اطالعات

 :سوال
 شما چه زمانی حس خوبی داريد؟

 بعد از آن توضيح اصطالح سالمت روان

 

 5 سالمت روان اصطالحتعريف 

گرفتن اطالعات و تبادل  يا بروشور پوستر
 تجربيات

عوامل استرس زا روی پوستر يا بروشور نشان داده 
 .شده است

 دلم برای خانه تنگ شده است. 
  اقوامم تنگ شده استدوستان و دلم برای. 
 داليل فرار 
 مسير طی شده در حال فرار 
 شرايط در خانه جديد 

از شرکت کنندگان سوال می شود که آيا از عوامل 
  بر روی راه هايی که . استرس زا باخبر هستند يا نه

 .می توان با اين عوامل مقابله کرد تمرکز شود

 

 .شوندعامل استرس زا مطلع  5ن درباره شرکت کنندگا
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 تصويرهای کارت با 
 نمايانگر احساسات

گرفتن اطالعات و تبادل 
 تجربيات

هرکسی : تاکيد. الگوی واکنش اطالعات داده شود 4درباره 
به نسبت هرکسی واکنش متفاوتی . منحصر به فرد است

 .موقعيت های متفاوت نشان می دهد
 شما چه واکنش هايی را تجربه کرديد؟: سوال

 تبادل تجربيات
 .تصويرهايی که نمايانگر احساسات هستند نشان داده شود

 کداميک از اين احساسات را تجربه کرديد؟ :سوال
می توان از منابع پشتيبانی تبادل تجربيات، روی راه هايی که 

استراتژی های بقاء تمرکز  همينطور اطرافمان استفاده کرد و
 .شود

تبادل تجربيات و راه حل هايی که می تواند تعريف و يا 
 .پيشنهاد شود
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منابع (تصاوير 
 )پشتيبانی روانی

سوال و جواب، تعامل، 
 تصاوير

چه چيزی می تواند به حفظ سالمت روان کمک  :سوال
 کند؟

ه منابع پشتيبانی را با کمک بعد از آن آموزش دهند
 .توضيح می دهدتصاوير 

خانواده، دوستان، مذهب، موسيقی، هنر، خلق و خو و 
گروه های شخصيت باز، هوش و ذکاوت، شوخ طبعی، 

 پشتيبان

 .تواند در موقعيت های سخت کمک کندچه چيزی می 
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سوال و جواب، تعامل  پوستر يا بروشور
دو طرفه، تجسم با 

 کمک پوستر يا بروشور

آيا شما تجربيات مثبت در جلوگيری يا غلبه بر : سوال
 بيماری های روانی داريد؟

 تبادل تجربيات
مرحله  3بعد از آن با کمک پوستر يا بروشور 

 .شودگيری توضيح داده پيش
قدم زدن، ادغام، درس خواندن، : پيشگيری از طريق -1

ورزش، انگيزه، ارتباطات اجتماعی، مرتب کردن 
روزانه خود، گروه های پشتيبانی با ساير کارهای 

 مردان يا زنان با تجربه پناهندگی
سرويس : تشخيص زودهنگام و معالجه از طريق -2

 های مشاوره، پشتيبان سالمت روان پناهجو
معالجات حرفه ای از طريق دکترها، روانشناسان يا  -3

 اعصاب و روان درمانی
 

 جلوگيری و غلبه بر بيماری های روانی
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بيماری های روانی اغلب بعد از موقعيت های   توزيع بروشور بروشور
 .تهديد آميز نمايانگر می شونداسترس زا و 

 آنها نشانه های ضعف نيستند. 
  از ابتال به بيماری های شما می توانيد تا حدودی

 .روانی جلوگيری کنيد
 روانی ميتواند درمان يا حداقل روحی و  بد شرايط

 .بهتر شود
 مراقب سالمت روان خود باشيد. 

 نتيجه گيری
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  خداحافظی تشکر کردن از شرکت کنندگان و خداحافظی کردن  

 


