
 



ژورنال کالب آرن جلسۀ ششمین  

  عنوان سخنرانی :

 سالمت روانی و زندگی استراتژیک

   مهندس محمد حسین خاکسارآقای سخنران : 

 عصر 5ساعت   -  42/11/1934 -پنج شنبه 

 واحد اول و دوم – 55پالک  – 19و  11بین مالصدرای  –آدرس : احمدآباد 

  3269659-5تلفن  –گروه اعصاب و روان آرن  سالن کنفرانس

که در مجوز اعطاء شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی  "مرکز جامع توانبخشی روانی  "واژۀ  چکیده سخنرانی :

زۀ مشهد به مرکز آرن ، بر آن تأکید شده است ، حاوی طیف عظیمی از روش ها و راهکارها و مفاهیم در حو

 درمانی و مشاوره و مختلف ش هایومی باشد . تشخیص و ارزیابی ، مداخالت و ر تأمین سالمت روانی شهروندان

دهای بهداشتی و ، تنها بخشی از راهکارهایی است که در سازمان ها و نها به طور کل ، چنین مفاهیم کالسیکی

بخش مهمی  مدیریت بحران های روانی و ارتقاء سالمت روانی شهروندان پیشنهاد شده است .علمی دنیا ؛ برای 

از این پازل و معمای ایجاد یک ساختار روانی سالم در یک خانواده ، سازمان و یا حتی جامعه و یک کشور ، نوع 

نگاه افراد آن مجموعه به مقولۀ زندگی و مجموعه تدابیر الزم ) یا استراتژی ( آنها برای بهتر زیستن و ایجاد 

نوعی زیستن پویا و بهنگام است که به طور ،  "استراتژیک  زندگی "ساختار یک زندگی سالم و پایدار است . 

انسانها در لحظاتی که در بحران قرار می گیرند ، به  عمده در بحرانها ، به نحو شایسته ای خود را نشان می دهد .

 دو طریق ممکن است از خود واکنش نشان دهند : یا به طور عمده از ادامۀ کار باز می ایستند و یا در حداقل

متفکران  زمان ممکن ، بحران را کنترل و خود را بازیافته و به نحو شایسته ای ، بحران را پشت سر می گذارند .

بزرگ حوزۀ استراتژی و سالمت روان که در سازمان ها و اتاق فکرهای مختلف دنیا در این حوزه ها متمرکز 

اتژیک پیشنهاد داده اند . در این سخنرانی ، هستند، راهکارها و فرمول های ثابتی برای داشتن یک زندگی استر

به مرور برخی از این قواعد و ساز و کارهای آزموده شده و موثر ، در ایجاد یک زندگی استراتژیک خواهیم 

 پرداخت . 



  رزومۀ سخنران 

 مشخصات فردی :

 محمد حسین خاکسار 

 برق قدرت -لیسانس مهندسی برق 

 گرایش بیوالکتریک  –فوق لیسانس مهندسی پزشکی 

 ، واحد اول و دوم  55، پالک  11و  11آدرس محل کار : مشهد ، احمد آباد ، بین مالصدرای 

 1511-353151-5تلفکس : 

 mh_khaksar@yahoo.comایمیل : 

 سوابق پژوهشی و کاری : 

  بنیانگذار ، عضو هیات موسس و مدیر اجرایی گروه آرن 

  نرانی علمی ، کارگاه آموزشی و پوستر و مقاالت چاپ شده در مراکز عنوان سخ 11ارائه دهندۀ بیش از

 پژوهشی کشور -مختلف علمی، دانشگاهی ، کنفرانس های ملی و بین المللی و مجالت علمی 

  پژوهشی  –طرح علمی  11پژوهشگر عضو و مسئول پروژه در بیش از 

  لمللی در حوزۀ مهندسی پزشکی، عنوان گواهینامه و مدارک تخصصی ملی و بین ا 15دارندۀ بیش از

 روانشناسی ، نوروساینس و مدیریت از مراکز علمی داخل و خارج کشور 

 11  ، سال سابقۀ مدیریتی و اجرایی در بخش های مختلف سازمان های دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی

 با کسب بیش از دهها لوح تقدیر ، دیپلم افتخار و جوایز مختلف

  دیریتی ، برنامه ریزی ، مشاوره ای و اجرایی در حوزۀ صنعت سالمت کشور سال سابقۀ م 7بیش از 

  پروژۀ ملی و بین المللی  15مدیر پروژۀ بیش از 

  عضو پنج انجمن علمی کشور ، از جمله انجمن مدیریت استراتژیک ایران 

  پژوهشی در کشور  –عضو هیات موسس و هیات مدیرۀ بیش از شش نهاد اجتماعی و موسسۀ علمی 

 کارآفرین و مولد بیش از صدها شغل در حوزه های مختلف علمی و صنعتی در ده سال گذشته 


