هسته روانشناسی فناوری زاگرس

مسئول هسته  :پریسا آسمند
وقتی مبتکران بزرگ دنیا جدیدترین اختراعات خود را براي راحتی
انسان به وجود می آوردند شاید فکرش را هم نمی کردند روزي
انسان به دنبال چاره جویی براي رفع خطرات این اختراعات و
وسایل نوین ارتباطی باشد .افزایش تولید وسایل نوین ارتباطی و
در نهایت سهولت دسترسی سبب شد گروه هاي کثیري از افراد جامعه
با سنین مختلف به این دنیاي مجازي راه پیدا کنند و هشیار یا
ناهشیار درگیر بسیاری از آسیبها ی ناشی از این فناوری ها
شوند .بنابراین هسته روانشناسی فناوری زاگرس با دو دیدگاه
مختلف یکی از بعد آسیب شناسی و درمان و دیگری بعد ارائه خدمت
آماده فعالیت میباشد .بعد آسیب شناسی و درمان :بررسی دقیق تر
اختالالت ناشی از فناوری در گروه های مختلف سنی بمنظور تشخیص
دقیق عالئم و در نظر گرفتن درمان درست تر برای افراد درگیر در
این دنیای فناوری  .بعد خدمت :محور های آموزش ،پژوهش و تولید
محصوالت (کاال-خدمت) دانش بنیان به فعالیت می پردازد .برگزاری
دوره های آموزشی و پژوهشی برگزاری سمینارها ،همایش ها ،کارگاه
های آموزشی ،علمی و تخصصی ،جشنواره ها ،نمایشگاه ها و مسابقات
در سطوح داخلی.اجرای مطالعات و پژوهش های علمی و ارائه مشاوره
در زمینه های روانشناسی و مشاوره .شرکت در مناقصات و مزایده
ها در زمینه های مختلف خدماتی ،مشاوره ای و علمی و تمامی
زمینه ها و همکاری با مؤسسات و نهادهای دولتی و خصوصی داخلی و
خارجی در زمینه های فوق .جذب و بهره گیری از توان علمی
متخصصین و ارتباط با مرکز آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی و
توسعه امکانات فرهنگی ،آموزشی و ارتقاء سطح فرهنگ و تعلیم و
تربیت نیروی انسانی کارآمد و کمک به توان علمی کشور .تأسیس یک
آزمایشگاه جامع تحقیقاتی و تخصصی روانشناسی .خدمات دانشجویی،
طرح نویسی و انجام طرح های مختلف در تمامی زمینه ها ،چاپ و
انتشار کتب و مجالت علمی در سطوح و زمینه های مختلف از جمله
فعالیت های گسترده این شرکت می باشد.
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