PSİKOLOJİ SAĞLIĞI DERNEĞİ (SAMH)

8. Yıllık Bilimsel Konferans:
Suriye Krizinin Sosyal ve Psikolojik Etkileri
ğ
Tarih : 28 – 29 Mart 2020
@ Huda International Schools
Başakşehir - Istanbul - Turkey

Suriye (Semah) Psikolojik Sağlık Derneği Suriye olaylarından başlayarak geçmişte
düzenlemiş olduğu kongrelerle birlikte savaştan etkilenen Suriyelilerle ilgili olarak, Suriye
krizi neticesinde psikolojik tesirlere ışık tutma amacıyla, Suriye (Semah) psikolojik sağlık
Derneği, Suriyeli ailelerin psikoljik sağlığı konulu 8. Bilimsel kongre 28-29/03/2020
tarihlerinde İstanbulda düzenlenecektir.
Bu kongre ile ilgili alanlarında uzman olan ve bu toplantıya katılma hususunda bağlantılı
olan psikolojik tıp uzmanları, psikoloji ve sosyal hizmetler alanında ki uzmanları davet
ederek bir yandan psikolojik hizmet, psikolojik tedavi, tıp alanında son psikolojik
gelişmelerle ilgili hususlarda kendilerini geliştirme fırsatları sunmak diğer bir yandan
eğitim ve sosyal alanlarda ilmi verilerin rolü ile çalışanlar arasında tanışma alanlarını
genişletme hususunda katkı sağlayacaktır.

Ana Eksenleri:
1. Mülteci Toplumların kaynaşma yolunda psikolojik engelleri, (Arap ülkeleri, Türkiye ve
Avrupa Birliği)
2. Zorunlu göçten dolayı aile içinde oluşan olumlu, olumsuz sonuçlar (Baba, Anne, kız ve
erkek çocuklar)
▪

Suriyeli Ailenin, aile içindeki ve dışardaki bağımlılıkları
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▪

Başarı ve dönüşüm kutuplarında sığınılan ülkelerde Suriyeli Ailelerin eğitimi.

▪

Ailedeki özel ihtiyaç sahibi bireyler ve gelecekle ilgili engel ve zorluklar

▪

Çocuk – gençlerde kabadayılık, meydan okuma.

3. Kişilik gelişiminde Suriyeli çocukların karşılaşacağı problemler ve etkileri
4. Suriye Ruh Sağlığı Derneği (Semah) çalışanlarının tecrübelerine istinaden, Suriyeli
Ailelere gelecekte psikolojik destek strateji önerileri.
Kongrede kullanılacak diller „ Arapça, İngilizce ve Türkçe „ dir.

Özet Çağrısı:
Ayrıca Suriye psikolojik sağlık Derneği isteklilerin bu kongreye katılarak ilmi araştırmalar,
eğitim çalışmaları sunma yada kongre raporu hazırlama çalışmalarını elektronik
adresimizde bulunan ve üç dilde sunulan adresimize takdim edilmesinden onur duyarız.
Bilindiği üzere katılım için sunulan çalışmaların son teslim tarihi 01/01/2020’dir.

Email: conference@syriasamh.com
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ÖZET FORMU
SUNUMUN BAŞLIK:

SUNUMUN bir çeşit:

SUNUM DİLİ:

Uzun öğüt ( ),

Araştırma kağıdı ( ),

Atölye ( ),

Afiş ( )

Arapça ( )

İngilizce ( )

SUNUMUN AMACI:

Kimin icin?

ÖZET: (350 sözcüğü aşmamalıdır)
Giriş:

Metodoloji { senin yanında uygunsa }:

Sonuçlar:

Tartışma:

Sonuç:
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Rapor ( )

Türkçe ( )

KATILIMCI VERİLERİ
Isim:
Uzmanlık:
ADRES:
Telefon Numarası:
E-posta:
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