سخن دبیر سمینار

نوجوانی دورهای است در حال گذر از کودکی به بزرگسالی با انتظاراتی مبهم و جایگاهی نامشخص ،جایگاهی که نه
مانند کودکی است و نه همچون بزرگسالی .تغییرات فرد غالباً والدین را نیز نگران و سردرگم میکند .در حالی که
رشد مغز همچنان در این دوران ادامه دارد فرد تدریج ًا به سمت استقالل حرکت میکند .استقالل یافتن حرکتی
آهسته و همراه با چالشهایی است نظیر چالش کسب هویت به نحوی که شخص در تعارض میان انتظارات باال

از خویش و اعتماد بنفس پایین مستمراً در تکاپوست .در حالی که شخص هنوز بر تمایالت آنی خویش متمرکز
است گستره فکری وی وسعت و اهمیت مییابد.
سمینار سراسری «روانپزشکی نوجوانان :فرصتها و چالشها» مروری خواهد کرد بر این دوره حساس رشد و برخی
از مهمترین چالشهای این گروه سنی را با همکاران به بحث خواهد گذاشت .چالشهایی که میتواند همراه با
فرصتهایی برای جامعه باشد اگراز اشتباه نوجوانان نهراسیم و از کوته اندیشیهای خود بهراسیم که جهل خویش
را میزان و معیار میپنداریم .صائب تبریزی به تعبیری متفاوت پارادوکس هم زمانی چالشها و فرصتها در

نوجوانی را به زیبایی توصیف کرده است:
بهار نوجوانی رفت کی دیوانه خواهی شد؟

چراغ زندگی گل کرد ،کی پروانه خواهی شد؟

دکتر جواد عالقبندراد
دبیر سمینار

گروه اجرایی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر جواد عالقبندراد؛ دبیر سمینار
طناز حسینیانی؛ دبیر اجرایی
سید محمدرضا وزیری؛ مسئول تدارکات و پشتیبانی
پورعلی  ..............آرزو
توکلیان  ..............نجمه
جمالو  ................سمیرا
حکی کزازی  .........الهام
رجبی  .................گیلدا

طریقت نیا  ...........هلیا
عفت پناه  ............محمد
قلمزن اصفهانی  .....نفیسه
مشهدی  .............شادی
معتمد  ...............مهتاب

محل برگزاری

روز اول ـ پنجشنبه 5397/09/51
00:8-0088
0088-00:8

ثبت نام
تالوت قرآن و سرود ملی

جلسه اول

نوجوانان در مدرسه

90:8-08088

نقش واحد بهداشت مدارس در بهبود سالمت جسمی ،روانی و معنوی دانش آموزان؛ دکتر عباس حاج آقالو
نقش عناصر غیرشناختی در سالمت روان نوجوانان در مدرسه؛ دکتر بهارک طالب لو
اصول ارتباطی معلمین با نوجوانان؛ دکتر شیرین معلمی
تغییرات اجتماعی فرهنگی در مدارس؛ دکتر جواد محمودی قرائی
استراحت و پذیرایی

08088-080:8
جلسه دوم

گرداننده :دکتر جواد محمودی قرائی

0:3:-9:3:

افتتاحیه و سرود (گروه سرود قدر)
سخنرانی افتتاحیه توسط دکتر ویل پارکس؛ نماینده دفتر صندوق کودکان سازمان ملل در ایران (یونیسف)
نوجوانی دوره فراموش شده 0گزارشی از چرایی و چیستی سمینار؛ دکتر جواد عالقبندراد (دبیر سمینار)
رشد مغز در نوجوانی

گرداننده :دکتر مهدی تهرانی دوست

1::3:-11:3:

رشد ساختاری و عملکردی مغز در نوجوانی؛ دکتر امیر حسین بتولی
رشد مغز اجتماعی در نوجوانی؛ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی
رشد مغز و رفتارهای برونریزی شده در نوجوانی؛ دکتر مهدی تهرانی دوست
جلسه سوم

مشکالت رفتاری نوجوانان و مدیریت آنها

گرداننده :دکتر فاطمه محرری

11:3:-12:3:

بلوغ و ویژگیها رفتاری نوجوانی؛ دکتر پریا حبرانی
تقویت سرمایه روانشناختی نوجوانان؛ دکتر عاطفه سلطانی فر
آموزش والدین در مدیریت بدرفتاری نوجوانان؛ دکتر فاطمه محرری
خشونت نوجوانان و مؤلفههای اجتماعی آن؛ دکتر جواد عالقبندراد
030:8-0:088
0:088-04088
04088-05088

ما بیست ساله شدیم (تاریخچه تأسیس رشته فوق تخصصی روانپزشکی کودک و نوجوان)
نهار و پذیرایی
جلسه مجمع فوق العاده انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

جلسه چهارم

مالحظات قانونی و اجتماعی در نوجوانان

گرداننده :دکتر فریبا عربگل

11:::-16:11

حضانت و قیومیت در قوانین سالمت روان ایران؛ دکتر مهدی نصر اصفهانی
گفتگو با جامعه جوان ایران؛ دکتر فریده خدابنده
حقوق نوجوان در فضای مجازی؛ دکتر فریبا عربگل
کودک همسری 0پیامدها و ریشهها؛ دکتر سلیمان محمدزاده
میزگرد نوجوانان و سیستم قضایی (پرسش و پاسخ)؛ دکتر اصغر رسولی آذر ،منیژه خاکی و دکتر غزال زاهد
06005-00088

نمایش فیلم «عروسک» (برنده جایزه یونیسف به عنوان بهترین فیلم کوتاه ایرانی درباره کودکان)
بحث و گفتگو با سرکار خانم پویان شعله ور؛ تدوینگر فیلم عروسک

روز دوم ـ جمعه 5397/09/56
جلسه اول

فضای مجازی و نوجوانان

0:3:-9:3:

گرداننده :دکتر رزیتا داوری آشتیانی

تآثیر شبکههای اجتماعی مجازی بر بهداشت روان؛ دکتر رزیتا داوری آشتیانی
استفاده از اینترنت و تآثیرات آن بر تکامل مغز و شناخت نوجوانان؛ دکتر کتایون رازجویان
نقش مدارس در مدیریت فعالیتهای مجازی نوجوانان؛ دکتر جعفر فیلی
سیاستهای صدا و سیما در تولید برنامههای ویژه نوجوانان؛ علی زارعان
جلسه دوم

اختالالت روانپزشکی در نوجوانان

080:8-00088

نقش اختالل وسواسی جبری در ناسازگاری نوجوانان؛ دکتر مریم کوشا
چالشهای مصاحبه با نوجوان در مراجعه بار اول؛ دکتر محمدعلی صاحبی
مشکالت رفتاری مرتبط با اختالالت خوردن در نوجوانان؛ دکتر افسانه صحت
سازگاری با نوجوانان ناسازگار؛ دکتر شکوفه موسوی
استراحت و پذیرایی

جلسه سوم

فرصتها و چالشها در فهم و درمان مشکالت نوجوان امروزی

9:3:-1::3:

گرداننده :دکتر زهرا شهریور

11:::-12:::

گرداننده :دکتر جواد عالقبندراد

شکستهای عشقی؛ دکتر فرشته موتابی
درمان فراتشخیصی در اختالالت هیجانی نوجوانان؛ دکتر فیروزه ضرغامی
درمان شناختی رفتاری در اختالل بیش فعالی نوجوانان؛ دکتر ابوالفضل محمدی
سلبریتیها در شبکههای اجتماعی و تصویر نوجوانان از خود؛ دکتر جواد عالقبندراد
جلسه چهارم

12:::-13:::

رفتارهای پرخطر ،اعتیاد و بزهکاریهای اجتماعی
گرداننده :دکتر محمدرضا محمدی

0:088-04088

ویژگیهای انحصاری اعتیاد در نوجوانان؛ دکتر الهام شیرازی
خودکشی و خود آزاری در نوجوانان؛ دکتر میترا حکیم شوشتری
درمانهای غیردارویی در اعتیاد نوجوانان؛ دکتر سارا جعفری
نوجوانان و شیوع اختالالت در ایران نتایج مطالعه کشوری سال 0:96؛ دکتر محمدرضا محمدی
نهار و پذیرایی

جلسه پنجم

معرفی خدمات نوین نوجوانان

04045-06088

تجربه کار با نوجوانان پرخطر 0باشگاه سالمت نوجوانان؛ حمیدرضا طاهری نخست و دکتر مریم سرگلزائی
مرکز روزانه و توانبخشی اوتیسم بیمارستان روزبه؛ دکتر فاطمه رنجبر کرمانی
میزگرد روانپزشکی کودک و نوجوان 0گذشته ،حال و آینده

گرداننده :دکتر زهرا شهریور

11:::-11:11

دکتر جوادعالقبندراد ،دکتر مهدی تهرانی دوست ،دکتر محمدرضا کاظمی ،دکتر محمد عفت پناه ،دکتر پرویز مولوی و دکتر پریسا پاکدل

اختتامیه؛ تکنوازی توسط نوجوان هنرمند (تسنیم لطفی)

برنامههای جانبی





کارگاههای هنری نوجوانان (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)
باشگاه سالمت نوجوانان افق (دختران تهران)
تجربه خالقانه نوجوان )(Vending Machine Preview
انجمن خیریه اتیسم ایران

