




.باشد مي دنيا بالخيز كشور ده جمله از ايران-
 .است ديده آسيب خانه هزار ٢٧٥ و خسارت ريال بيليون ٢٥٠٠ آن اثر در كه بوده ايران در ريشتري ٣/٧ تا ٣ زلزلة ٩٢٤ سال ٨ طول در-
.است كشانده مرگ كام به گذشته قرن طي ايران در را نفر ١٦٠٠٠٠ طبيعي  بالياي-
.بودند اضطراب و افسردگي ،PTSD استرس الالتاخت به مبتال وقوع، از بعد يكسال ازباليا ناشي بازماندگان درصد ٧٠ الي ٥٠-
. بردند مي رنج رواني التاختال از نديده آسيب جمعيت از بيش برابر دو كودكان و برابر سه بالغين -



  مترقبه غير حوادث از ناشي اجتماعي رواني عوارض از پيشگيري

  غيرمترقبه حوادث در رواني عوارض تشديد و پيشرفت از پيشگيري و شيوع كاهش -١
 بازماندگان سازي آماده و انطباق توان افزايش -٢
  جامعه بازسازي و خودياري مجدد، سازماندهي براي جامعه به كمك و بازماندگان اجتماعي هاي مهارت تقويت -٣
  درجامعه مثبت روان سالمت سطح ارتقاء -٤



  :اداري استراتژي -١
ها شهرستان و ها استان ستاد، سطح در غيرمترقبه حوادث در اجتماعي رواني حمايت كميته تشكيل    
:آموزشي هاي استراتژي -٢
  عمومي آموزش   
 تخصصي آموزش   



هاي پژوهشي استراتژي -٣ 
اطالعات  كايجاد مراكز اطالع رساني و بان

هاي پژوهشي مربوطه  آماده سازي طرح نامه
:هاي درماني استراتژي -٤   

مداخالت دارويي و غير دارويي 
هاي باز تواني استراتژي -٥   

هاي اجتماعي و شغلي از آسيب ديدگان  حمايت ي هتوسع



قبل از حادثه(اول  ي همرحل(
بالفاصله بعد از حادثه(دوم  ي همرحل(
دوم تا شش ماه بعد از شروع برنامه ي هاز هفت(سوم  ي همرحل (
از ماه شش به بعد(چهارم  ي همرحل(



برنامه ياستان مسئول تعيين
اجتماعي رواني حمايت مشورتي علمي كميته تشكيل
سريع اقدام براي الزم تداركات انجام
 ديده حادثه منطقه به تيم سريع اعزام براي اجرايي هماهنگي
 ضروري انساني نيروي و بودجه تامين



:آموزش عمومي) الف
آن مخرب آثار رساندن حداقل به هاي راه و حوادث ناي بروز علل و مترقبه غير حوادث بروز انكار حذف زمينه در عمومي آموزش
آموزان دانش خصوص برايه آموزش در زمينه مقابله با استرس ب
ها سازي از طريق رسانه آرام آموزش مقابله با استرس و خود



آموزش تخصصي) ب
اجتماعي رواني مداخالت ضرورت مورد در مسئولين توجيه
مربيان مربي آموزش 
امدادگران آموزش
امدادگران و متخصصين روحانيون، براي خاص آموزشي جزوات تهيه
اجتماعي رواني حمايت زمينه در مدارس مشاورين آموزش



معين هاي استان از نياز تصور در و استان از منطقه به اجتماعي رواني حمايت كميته فوري اعزام -١ رساني اطالع مركز ايجاد -٣  اوليه روزهاي و ساعات در نيازها سريع برآورد -٢
 درمان براي شده اعزام و مجروح شده، فوت افراد به راجع اطالعات آوري جمع 
حادثه محل از ردو اقوام و بازماندگان و امدادگران بازماندگان، به صحيح اطالعات دادن
بالعكس و مجروحان مورد در رساني اطالع

 



شدگان فوت هويت تشخيص براي بستگان هدايت -٤ ميت نماز مراسم در شركت براي همراهي و تشويق -٥ ميت نماز از بعد روحاني توسط سخنراني انجام -٦ ميت نماز از بعد روانشناس يا روانپزشك توسط فني سخنراني انجام -٧ آنان از رواني حمايت جهت مجروحين مداواي محل بيمارستان به روانپزشك اعزام -٨ روانشناختي بازگويي و بحران در مداخله انجام -٩ ديده آسيب معلمين براي اجتماعي رواني مداخالت -١٠   احمر هالل جمعيت و بهزيستي سازمان طريق از خانوادگي پيوند باز و رديابي در همكاري -١٢  مدارس مشاورين طريق از آموزان دانش براي اجتماعي رواني مداخالت -١١





:ديدگان آسيب اجتماعي رواني حمايت گروهي مداخالت -١
گروهي مداخالت انجام براي غربالگري و نيازسنجي

 
ها يكتكن ساير و روانشناختي بازگويي تكنيك از استفاده با همدلي حس ريتس و هيجاني ي هتخلي هاي شيوه از استفاده با ديدگان آسيب خانوادگي و اجتماعي روابط بازسازي هدف با شده غربال هاي گروه براي مداخالت انجام

 
كودك بازي زمراك امكانات از استفاده با كودكان براي گروهي تخصصي مداخالت انجام
به مبتاليان و داغديدگان رواني حمايت گروهي جلسات تشكيل PTSD



 ها آن براي روانشناختي بازگويي و رواني ي هتخلي طريق از امدادگران براي رواني حمايت خدمات ي هارائ -٧   دارويي درمان جهت روانپزشك به بيماران ارجاع ضروري موارد در و بيماريابي -٦  بازماندگان خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي مشكالت براي مددكاري ريزي برنامه -٥  رواني بخشي اطمينان و سازي باز امر درتسريع اندگان،بازم مشكالت به رسيدگي جهت مسئولين بازديد براي ريزي برنامه -٤ مذهبي جلسات برگزاري -٣  بازسازي روند در شركت به بازماندگان تشويق -٢



 سالگرد سوگ جريان در مشاوره -٥  زايي اشتغال هاي برنامه ادامه -٤ مذهبي و مددكاري هاي برنامه ادامه -٣ مسئولين بازديد هاي برنامه ي هادام -٢  .دارد داومت بيماري كه مواردي براي روانپزشكي درمان و بيماريابي برنامه ي هادام -١
 شهرستان و استان ي هكميت اعضاء به موارد ارجاع لزوم صورت در و PHC سيستم به رواني حمايت خدمات ي هبرنام ي هادام سپردن -٦



مات دا :ا
 ماه يکبار درطول وضعيت غير اضطراری از طرف  ۶-٣ارسال گزارش

رئيس محترم کميته استانی در موقعيتهای بحرانی
 ارسال گزارش هفتگی در شرايط اضطراری از طرف معاون محترم

رانیبهداشتی دانشگاه ، رئيس محترم کميته استانی در موقعيتهای بح



ص ه اول شا ح ی 
ر شش تعداد دفعات برگزاری کميته اجرايی کاهش اثرات روانی در باليا د ماه
 ماه حمايتهای روانی در شش)تخصصی ( ساعت کارگاههای آموزشی/ تعداد
ها  های آموزشی حمايت ميزان آگاهی افراد شرکت کننده در دوره )امدادگران(
ساعت برنامه های آموزش عمومی طی شش ماه/تعداد
تعداد بروشورتکثير و توزيع شده در يک سال
تعداد برنامه های پخش شده از رسانه ها در يک سال
تعداد مانورهای انجام شده دريک سال



 ساعت افرادی که در جلسات گروهی شرکت کرده اند/ تعداد

ی در ساعت افرادی که تحت پوشش برنامه حمايتهای روانی اجتماع/ تعداد
باليا و حوادث غيرمترقبه قرار گرفته اند

تعداد کودکانی که بازپيوند خانوادگی شده اند

 های روانی قبل و بعد از مداخله از طريق انجام  شيوع انواع آسيب
پژوهش



یاز ورد  ی  سا روی ا :زات و 
۴يهر تيم شامل يك نفر روانشناس و روانپزشك يا دستيار روانپزشك –تيم دو نفره  ٠
  نفر به شرح زير  ٣٠٠٠٠جهت مداخالت رواني اجتماعي براي:
 نفر ٣٠٠٠٠ اجتماعي –مداخله اوليه سالمت رواني و مداخالت رواني
 نفر ١۵٠٠٠جلسه                       ۴حداقل ) تخصصي ( مداخله گروهي
                             نفر ١٠٠٠٠مداخله گروهي براي كودكان
تجهيزات مورد نياز:
-   تخته ۵٠٠٠)٣٠*٣٠حدود ( تخته وايت برد كوچك
-                             بسته ۵٠٠٠ماژيك وايت برد
-                                   بسته ١٠٠٠٠مداد رنگي
-                             عدد ١٠٠٠٠مداد و مداد پاكن
- عدد ١٠٠٠٠                                       دفتر نقاشي
-  عدد ٣٠٠٠٠)                       سه نوع ( سازه چين
-                                      عدد ١٠٠٠٠عروسك
-  عدد ١٠٠٠٠)                 كوچك ( توپ پارچه اي
-  تلويزيون جهتPlay center            ۴دستگاه ٠
-  ويدئو جهتPlay center۴دستگاه ٠










