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او ٖٛٙو ٝپس اص حذٚد یهسبَ اص تبسیس ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٌ٘ ،ٛبٙٞبٔٝی
ٔشوض ثٕٞ ٝت ٕٞىبساٖ ػضیض ٔ ٚحتشْ عشحی ٘ ٛآٔبد ٜا٘تطبس است ،ثش خٛد فشض ٔیدا٘ٓ و ٝاص ٕٝٞی
ثضسٌٛاسا٘ی و ٝاص آغبص تبسیس عشحی ٘ ٛدس ٔمبْ ٔذسسیٗ دٚسٜٞبی آٔٛصضی ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت

سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛیب دس ٔمبْ دسٔبٍ٘شاٖ ٕٞ ٚىبساٖ ایٗ ٔدٕٛػٕٞ ٝشإٞ ٚ ٜذَ عشحی ٘ ٛثٛدٜا٘ذ
لذسدا٘ی  ٚتطىش ٕ٘بیٓ  ٚآسص ٚداسْ و ٝآیٙذٜی سٚا٘طٙبسی وطٛس ثب ٕٞىبسی ایطبٖ سٚص ث ٝسٚص سٚضٗتش
ٌشدد.
اسادتٕٙذ؛ حٕیذسضب سبسبٖفشٔ -ذیشٔسئٔ َٛشوض عشحی ٘ٛ
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
ّوکبساى هشکض عشحی ًَ
دسهبًگشاى
حویذسضب سبسبىفش
دسٔبٍ٘ش اٌضیستب٘سیبَ ٌ ٚش ٜٚدسٔبٍ٘ش
اسذاهلل اکجشی
عشحٛاس ٜدسٔبٍ٘ش  ٚسىس تشاپیست
صالحالذیي اسوعیلی
دسٔبٍ٘ش تحّیّی

سبهشا حسیٌی
دسٔبٍ٘ش ضٙبختی-سفتبسی

هذسسیي
(ث ٝتشتیت حشٚف اِفجب)
دکتش هحوَد دّقبًی
(ٔذسس دٚس ٜسٚا٘ىبٚی ثب سٚیىشد سٚاثظ اُثژ)ٜ

دکتش فشصیي سضبعی
(ٔذسس دٚس ٜسٚا٘ذسٔب٘ی ٔجتٙی ثش ا٘تمبَ)
اسسالى سیحبى صادُ
(ٔذسس دٚس ٜفّسف ٚ ٝسٚا٘ىبٚی)
یحیی سیذ هحوذی
(ٔذسس دٚس ٜف ٖٛٙتشخٕ)ٝ

جبثش داٍٍدی
دسٔبٍ٘ش ضٙبختی  ٚصٚج دسٔبٍ٘ش

دکتش هظگبى صلَاتی
(ٔذسس دٚس ٜسفتبس دسٔب٘یٞبی ٔٛج س،ْٛ
دسٔبٖ ضٙبختی-سفتبسی  ٚعشحٛاس ٜدسٔب٘ی)

الْبم دسستیبى
دسٔبٍ٘ش تحّیُ سفتبس ٔتمبثُ

علیشضب عْوبست
(ٔذسس دٚس ٜسٚا٘ذسٔب٘ی پٛیطی)

فشّبد سادفش
دسٔبٍ٘ش وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ

دکتش ضْشام ًبصشی
(ٔذسس دٚس ٜسىستشاپی)

پَسیب صسیيفش
سفتبس دسٔبٍ٘ش دیبِىتیىی

صبلح ًجفی
(ٔذسس دٚس ٜفّسف ٚ ٝسٚا٘ىبٚی)

فشٍغ ضجبعی
دسٔبٍ٘ش وٛدن  ٚخب٘ٛادٜ
ٔذیش دپبستٕبٖ وٛدن  ٚخب٘ٛادٜ
دوتش جلیل فالح
سٚا٘پضضه
ّذا الیق
دسٔبٍ٘ش ضٙبختی-سفتبسی
غالهشضب هیٌبخبًی
دسٔبٍ٘ش اٌضیستب٘سیبَ ٌ ٚش ٜٚدسٔبٍ٘ش

ّوکبساى اداسی
اسذاهلل اکجشی
(ٔذیش اسضذ اخشایی)
سْیال هلکهختبسی
(ٔذیش داخّی)
غالهشضب هیٌبخبًی
(ٔذیش اخشایی سسب٘ٞٝبی ٔدبصی)
ّذا الیق
(ٔذیش ثخص وبسٌبٜٞبی ػٕ)ْٛ
عبعفِ اکجشی
(ٌشافیست)
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اخجبس هشکض عشحی ًَ
عشاحی سبیت عشحی ًَ ثب فشهت جذیذ
سبیت عشحی ٘ ٛث ٝآدسس « »tarhinow.irث ٝفشٔت  ٚلبِجی خذیذ آپذیت ضذ .دس فشٔت خذیذ
سبیت ثخصٞبی ٔختّفی لبثُ دستشسی است .دپبستٕبٖٞبی تخصصی ،یبدداضتٞبی ٕٞىبساٖ
عشحی ٘ ،ٛاخجبس ٔشوض عشحی ٘ ٚ ٛاِجت ٝأىبٖ سصس ٚآ٘الیٗ ٚلت ٔاللبت ثب ٕٞىبساٖ عشحی ٘ ٛاص

ٚیژٌیٞبی فشٔت خذیذ سبیت عشحی ٘ ٛاست .ثشای اعالع اص فؼبِیتٞبی ٔشوض عشحی ٘ ،ٛاعالع اص
وبسٌبٜٞبی دس حبَ ثشٌضاسی دس ٔشوض ٘ ٚیض سصسٚ ٚلت ٔاللبت ٔیتٛا٘یذ ث ٝسبیت ٔشاخؼ ٝوٙیذ.

ساُاًذاصی کبًبل تلگشاهی هشکض عشحی ًَ

وب٘بَ «عشحی ٘ ،»ٛضٕب سا اص آخشیٗ اخجبس ٔشوض عشحی ٘ ٛآٌبٔ ٜیوٙذ ،یبدداضتٞبی وٛتبٜ
دٚستداضتٙی ثشای ضٕب اسسبَ ٔیوٙذ ،ضٕب سا اص اخجبس صٙف سٚا٘طٙبسی آٌبٔ ٜیوٙذ ٘ ٚیض
استجبط ٘ضدیىی ثب ضٕب داسد .ضیٜٛی وبس ثب ایٗ وب٘بَ سبدٜست ،وبفیست ٚاسد ایٗ ِیٙه ضٛیذ:

http://telegram.me/tarhinowchannel
ثشای استفبد ٜاص ایٗ وب٘بَ حتٕبً ثبیستی اپّیىیطٗ تٍّشاْ ضٕب «آپذیت» ضذ ٜثبضذ .دس ایٗ وب٘بَ
آپذیت سٚصا٘ٔ ٝغبِت سا لشاس ٔیدٞیٓ ،اخجبس سٚصا٘ٔ ٝشوض سا ثشای ضٕب اسسبَ ٔیوٙیٓ ،اص
وبسٌبٜٞبی دس حبَ ثشٌضاسی دس ٔشوض ضٕب سا آٌبٔ ٜیوٙیٓٛٔ ،صیه ٚ ٚیذئٞٛبی خزاة ثٝ
اضتشان ٔیٌزاسیٓ ،ث ٝسٛاالت ٔختّفی و ٝپشسیذٔ ٜیضٛد پبسخ ٔیدٞیٓ یب حتی دسثبسٜی
ٔغبِجی و ٝدغذغٝی رٙٞی ٔخبعجبٖ ٚثالي است ،پبسخ ٔیدٞیٓ.

سبهبًِ پیبهکی عشحی ًَ
ثشای اعالع اص خذٔبت عشحی ٘ ،ٛػذد  14ثشای ػٕ ،ْٛػذد  15ثشای ٔتخصصبٖ سا ث ٝضٕبس ٜپیبٔه
 30003405003932اسسبَ وٙیذ .خذٔبت ایٗ سبٔب٘ ٝسایٍبٖ است .ضٕٙبً ثشای ِغ ٛػضٛیت
ٔیتٛا٘یذ ػذد  13سا اسسبَ ٕ٘بییذ.
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اخجبس ٔشوض عشحی ٘ٛ

ضجکِّبی اجتوبعی هشکض عشحی ًَ
ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛاص اثتذای تبسیس تب و ،ٖٛٙث ٝضیٜٞٛبی
ٔختّف ثب ٔشدْ  ٚدیٍش ٔتخصصبٖ دس استجبط ثٛد ٜاست .ساٜا٘ذاصی ٚةسبیت  ٚپشٚفبیُٞبی
ضجىٞٝبی اختٕبػی اص ا٘ٛاع ایٗ استجبطٞب ثٛدٜا٘ذ .ضٕب ٔیتٛا٘یذ ثب پیٍیشی پشٚفبیُٞبی
ٔدبصی ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛاص وبسٌبٜٞب ٕٞ ٚبیصٞب٘ ٚ ،یض ٔغبِت
وبسثشدی ایٗ ٔشوض ثٟشٜٙٔذ ضٛیذ.
http://facebook.com/tarhinow.ir
http://instagram.com/tarhinow.ir
https://twitter.com/TarhiNow
https://plus.google.com/113909126214052315855/posts
http://aparat.com/tarhinow.ir

تسْیالت هشکض عشحی ًَ ثشای افشاد کنثضبعت
ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛثب ٕٞىبسی سبصٔبٖ ثٟضیستی استبٖ تٟشاٖ الذاْ
ث ٝثشٌضاسی خّسبت ٔطبٚس ٚ ٜسٚا٘طٙبسی افشاد وٓثضبػت ثب تؼشفٝی پبییٗ ٔیٕ٘بیذ .افشادی وٝ
تٕبیُ داس٘ذ اص ایٗ أىبٖ استفبد ٜوٙٙذ ،ثب ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛتٕبس
ٌشفت ٝتب ٘سجت ث ٝفشایٙذ ثشخٛسداسی اص ایٗ أىبٖ سإٙٞبیی ض٘ٛذ.

تّفٗ تٕبس88322630 :
افشاد ٘یبصٔٙذ سا اص ایٗ عشح آٌب ٜوٙیذ  ٚثٔ ٝشوض عشحی ٘ ٛاسخبع دٞیذ.
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اخجبس هشکض عشحی ًَ
حضَس هذیش هسئَل هشکض عشحی ًَ دس کبسگبُ آهَصضی اِهی ٍى دٍسصى

ٔذیش ٔسئٔ َٛشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛآلبی حٕیذسضب سبسبٖفش دس وبسٌبٜ

آٔٛصضی أِی  ٖٚدٚسصٖ ) (Emmy van Deurzenثب ٔحٛسیت سٚاٖدسٔب٘ی اٌضیستب٘سیبَ دس
استب٘ج َٛضشوت وشد .أِی  ٖٚدٚسصٖ اص ثٙیبٍ٘زاساٖ دٚسٜٞبی تخصصی دس حٛص ٜاٌشیستب٘سیبَ دس
دا٘طٍبِٙ Middlesex ٚ Regent ٜذٖ  ٚاص ٔذیشاٖ اسضذ  NSPCیب New school of
 psychology and counselingث ٝضٕبس ٔیسٚدٕٞ .چٙیٗ اص ٚی ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ٘ظشیٝپشداصاٖ
ٔٛثش دس حٛص ٜسٚاٖدسٔب٘ی اٌضیستب٘سیبَ ٔىتت ِٙذٖ یبد ٔیوٙٙذ .اص ا ٚیه وتبة ث ٝفبسسی تشخٕٚ ٝ
تٛسظ ٘طش دا٘ژٙٔ ٜتطش ضذ ٜاست .دس ایٗ سفش آلبی سبسبٖفش یه ٘سخ ٝاص وتبة تشخٕ ٝضذ ٜثٝ
فبسسی سا اٞ ٚذی ٝداد٘ذ .یىی اص اٞذافی ؤ ٝذیش ٔشوض ٔطبٚس ٜعشحی ٘ ٛدس ایٗ سفش د٘جبَ ٔیوشد٘ذ،
ٔؼشفی خبٔؼ ٝخٛاٖ  ٚس ٚث ٝخّ ٛسٚاٖدسٔب٘ی اٌضیستب٘سیبَ ث ٝأی  ٖٚدٚسصٖ ثٛد.
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سخٙشا٘ی ٔذیش ٔسئٔ َٛشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛدس «ثیست ٚ
دٔٚیٗ ٘طست ضٙجٞٝبی سٚا٘طٙبسی» خب٘ٝی ا٘ذیطٕٙذاٖ اسالٔی ثب ٔٛضٛع «سٚا٘طٙبسی دس
خستدٛی ٔؼٙبی ص٘ذٌی» .دس ایٗ ٘طست خٙبة آلبی حٕیذسضب سبسبٖفش (پژٞٚطٍش ٚ
سٚاٖدسٔبٍ٘ش اٌضیستب٘سیبَ) ثٕٞ ٝشا ٜدوتش خٕطیذ افط ًٙدسثبسٔ ٜؼٙبی ص٘ذٌی  ٚخبیٍب ٜآٖ
دس سٚا٘طٙبسی  ٚسٚا٘ذسٔب٘ی ث ٝثحث ٌ ٚفتٍ٘ ٛطستٙذ.
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گشٍُ دسهبًی
ٌش ٜٚدسٔب٘ی دس ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛخبیٍبٚ ٜیژٜای داسد .ایٗ ٔشوض
داسای اتبق ٔخصٛظ ٌش ٜٚدسٔب٘ی ثٛد ٚ ٜایٗ أىبٖ سا فشا ٓٞآٚسد ٜتب دس سٚصٞبی ٞفت ٝضبٞذ
ثشٌضاسی دٚسٜٞبی ٌش ٜٚدسٔب٘ی ثبضذ .ایٗ ٌشٜٚدسٔب٘یٞب ث ٝضیٜٛی سٚاثظ ثیٗ فشدی  ٚثب ٍ٘شش
اٌضیستب٘سیبَ اخشا ٔیٌشد٘ذ .دس حبَ حبضش آلبیبٖ سبسبٖفش ٔ ٚیٙبخب٘ی خذٔبت ٌش ٜٚدسٔب٘ی سا

دس ایٗ ٔشوض اسائٔ ٝیدٙٞذ.
خٟت ضشوت دس ٌش ٜٚدسٔب٘ی ثب ضٕبس ٜتّفٗ  021-88322630تٕبس ثٍیشیذ.
تصٛیشی اص اتبق ٔخصٛظ ٌش ٜٚدسٔب٘ی ٔشوض عشحی ٘ٛ
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اهکبى هطبٍسُ تلفٌی
ضبیذ یىی اص آضٙبتشیٗ خٕالت ثشای دسٔبٍ٘شاٖ دس ػصش و٘ٛٙی ،ضىبیت دسٔب٘دٛیب٘ی است و ٝثٝ
دسٔبٍ٘شا٘ی ثب سٚیىشدٞبی خبظ دستشسی ٘ذاس٘ذ .دس ایٗ ساستبٔ ،شوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت
سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛالذاْ ث ٝتٟی ٝخظ ٔخصٛظ ٔطبٚسٜی تّفٙی وشد ٜاست .ایٗ خظ ثب ٔدٛص
خٙبة آلبی حٕیذسضب سبسبٖفش؛ ٔذیش ٔسئٔ َٛشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛتٟیٝ

ضذ ٚ ٜخٛدِ ایطبٖ ٘یض ثب ٚلت لجّی پبسخٍٛی ایٗ خظ تّفٙی ٞستٙذ.
ضٕبسٔ ٜطبٚس ٜتّفٙی9099071197 :

اهکبى استجبط ٍ هطبٍسُی آًالیي

ثب سضذ أىبٖ استفبد ٜاص فضبی ایٙتش٘ت  ٚثشلشاسی استجبط آسبٖ ثب استفبد ٜاص ٘شْ افضاسٞب ٚ
اپّیىیطٗٞبی پیبْ سسبٖ ،دسٔبٍ٘شاٖ ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛالذاْ ثٝ
ٔطبٚسٜی آ٘الیٗ ثب افشادی و ٝأىبٖ ٔشاخؼٝی حضٛسی سا ٘ذاس٘ذ ٘ ٚیض افشادی و ٝدس ضٟشٞب ٚ

وطٛسٞبی دیٍش ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ،ثب استفبد ٜاص اپّیىیطٗٞبیی ٕٞچ« ٖٛاسىبیپ» « ٚایٕ»ٛ
ٔیوٙذ .ػاللٙٔٝذاٖ ثشای استفبد ٜاص ایٗ أىبٖ  ٚاعالػبت ثیطتش ٔیتٛا٘ٙذ ثب ٔشوض عشحی ٘ ٛدس
تٕبس ثبضٙذ.
ضٕبس ٜتّفٗ تٕبس ثشای ٕٞبٍٙٞی021-88322630 :
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
خذهبت آًالیي عشحی ًَ

ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛاِٚیٗ  ٚتٟٙب اسائ ٝدٙٞذٜی دٚسٜٞبی
آٔٛصضی-دسٔب٘ی آ٘الیٗ دس ایشاٖ است .ایٗ ٔشوض ثب استفبد ٜاص سیستٓ پیطشفتٝ
٘شْافضاسی آ٘الیٗ ،ثب استفبد ٜاص دٚسثیٗٞب ٔ ٚیىشٚف ٖٛثب ویفیت ،لبثّیت حضٛس آ٘الیٗ
ٔتمبضی دس والسٞب سا اص ٞش ودبی د٘یب فشا ٓٞوشد ٜاست .دس ایٗ سیستٓ فشد ٔتمبضی
لجُ اص ضشٚع والس یٛصس٘یٓ  ٚپسٛسد اختصبصی دسیبفت وشد ٚ ٜث ٝصٛست ٔدبصی دس
والس حضٛس داسد ٔ ٚیتٛا٘ذ دس تؼبُٔ ثب استبد  ٚدا٘طدٛیبٖ ثبضذ ٞ ٚش سٛاَ یب ٘ظشی
داضت اسائ ٝوٙذ .ثب استفبد ٜاص ایٗ سیستٓ ،والس دسس ث ٝصٛست ٚیذیٛیی ضجظ ضذٚ ٜ
فبیُ آٖ ث ٝصٛست آ٘الیٗ دس اختیبس اػضبی والس لشاس ٔیٌیشد تب دس فشصت ٔٙبست
دٚثبس ٜاص ٔحتٛای والس استفبد ٜوٙٙذ .ػاللٙٔٝذاٖ ٔ ٚتمبضیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ثب دسیبفت ایٗ
خذٔبت دس ٞش ودبی ایشاٖ  ٚخٟبٖ ،اص وّی ٝخذٔبت ٔطبٚس ٚ ٜسٚا٘ذسٔب٘ی ث ٝصٛست
آ٘الیٗ ثٟشٜٙٔذ ض٘ٛذ.
تصٛیشی اص سیستٓ آ٘الیٗ ٔشوض عشحی ٘ٛ
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی آهَصضی (کبسگبُّبی آهَصضی)

یىی اص خذٔبت ػٕذٜی ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛثشٌضاسی ٔٙظٓ وبسٌبٜٞبی
آٔٛصضی ٚیژٜی ٔتخصصبٖ استٔ .ذسسبٖ ایٗ وبسٌبٜٞب اص ٔتخصصبٖ ثشخست ٝا٘تخبة ٔیض٘ٛذ.
ٞذف ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ،ٛآٔٛصش ٔتخصصبٖ  ٚدسٔبٍ٘شاٖ حبرق ثشای
استمبی ویفیت سٚا٘ذسٔب٘ی ٔ ٚطبٚس ٜدس وطٛس است  ٚثٙبثشایٗ تٛخٚ ٝیژٜای ث ٝأش آٔٛصش
ٔتخصصبٖ داسد .ایٗ ٔشوض اِٚیٗ ٔشوض ثشٌضاس وٙٙذٜی دٚسٜٞبی آ٘الیٗ است ؤ ٝتخصصبٖ
ٔیتٛا٘ٙذ اص سشتبسش د٘یب دس ایٗ وبسٌبٜٞب ضشوت وٙٙذ.

تصبٍیشی اص کبسگبُّبی ثشگضاس ضذُ دس هشکض عشحی ًَ
وبسٌب ٜسٚا٘ذسٔب٘ی پٛیطی وٛتبٜٔذت فطشدٔ -ٜذسس :دوتش ػّیشضب عٕٟبست ،تبثستبٖ 93
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
تصبٍیشی اص کبسگبُّبی ثشگضاس ضذُ دس هشکض عشحی ًَ
وبسٌب ٜاص ٚ َٛف ٖٛٙتشخٕ ٝدس ٔت ٖٛتخصصی سٚا٘طٙبسیٔ -ذسس :یحیی سیذٔحٕذی -تبثستبٖ 93

ثشٌضاسی تِٛذ خب٘ٓ دوتش صّٛاتی دس حبضی ٝوبسٌب ٜسفتبس دسٔب٘ی ضٙبختی پیطشفت -ٝتبثستبٖ 94
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
تصبٍیشی اص کبسگبُّبی ثشگضاس ضذُ دس هشکض عشحی ًَ
وبسٌبٌ ٜش ٜٚدسٔب٘ی ثب سٚیىشد اٌضیستب٘سیبَٔ -ذسس :حٕیذسضب سبسبٖفش -تبثستبٖ 94

دٚسٜی خبٔغ سٚا٘ىبٚی ثب سٚیىشد سٚاثظ اَثژٔ -ٜذسس :دوتش ٔحٕٛد دٞمبٖ ،تبثستبٖ 94
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
کبسگبُّبی آهَصضی اجشا ضذُ دس عشحی ًَ
کبسگبُ آهَصضی اسصیبثی ٍ دسهبى اختالالت جٌسیٔذسس :دوتش ضٟشاْ ٘بصشی
کبسگبُ آهَصضی فٌَى تشجوِ دس هتَى سٍاى ضٌبسیٔذسس :یحیی سیذ ٔحٕذی
کبسگبُ آهَصضی سٍاىدسهبًی اگضیستبًسیبلٔذسس :حٕیذسضب سبسبٖ فش
-دٍسُ آهَصضی سٍاىدسهبًی پَیطی فطشدُ کَتبُ هذت

ٔذسس :ػّیشضب عٕٟبست
دٍسُ آهَصضی عشحٍاسُ دسهبًیٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی عشحٍاسُ دسهبًی پیطشفتِ
ٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی سفتبسدسهبًی ضٌبختیٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی پشٍتکلّبی سفتبسدسهبًی ضٌبختیٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی فلسفِ سٍاىکبٍیٔذسسیٗ :صبِح ٘دفی  ٚاسسالٖ سیحبٖ صادٜ
دٍسُ آهَصضی سٍاىکبٍی ثب سٍیکشد سٍاثظ اُثظُٔذسس :دوتش ٔحٕٛد دٞمب٘ی

کبسگبُ آهَصضی سٍاىدسهبًی هجتٌی ثش اًتقبلٔذسس :دوتش فشصیٗ سضبػی
-دٍسُ آهَصضی گشٍُ دسهبًی سٍاثظ ثیي فشدی ثب گشایص اگضیستبًسیبل

ٔذسس :حٕیذسضب سبسبٖ فش
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
کبسگبُّبی آهَصضی عشحی ًَ دس آیٌذُی ًضدیک

کبسگبُ آهَصضی هقذهِای ثش عصت سٍاىکبٍی ( 8آثبى ) 1394ٔذسس :دوتش ػّی فیشٚص آثبدی
دٍسُ آهَصضی عشحَاسُ دسهبًی هقذهبتی (صهستبى )1394ٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی آسیتضٌبسی سٍاًی ثش اسبع ( DSM-5ثش اسبسٔذَٞبی ضٙبختی ،سفتبسی  ٚتحّیّی) (صهستبى )1394
ٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی
دٍسُ آهَصضی سٍاىدسهبًی هجتٌی ثش پزیشش ٍ تعْذ (صهستبى) 1394
ٔذسس :دوتش ٔژٌبٖ صّٛاتی

دٍسُ آهَصضی اسصیبثی ٍ دسهبى اختالالت جٌسی (صهستبى )1394ٔذسس :دوتش آسش سٔضب٘ی
-دٍسُ آهَصضی سٍاىدسهبًی تحلیلی ثب هذل فشاًک سبهشص (ضشٍع اص

 5آرس )1394
ٔذسس :دوتش ٔحٕٛد دٞمب٘ی
کبسگبُ آهَصضی سٍاًذسهبًی اگضیستبًسیبل ( 22آثبى )1394ٔذسس :حٕیذسضب سبسبٖفش
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی آهَصضی عشحی ًَ
دپبستوبى تحصیالت تکویلی عشحی ًَ
ٔٛسس ٝخذٔبت ٔطبٚس ٚ ٜآٔٛصضی عشحی ٘ ٛا ٓٞفؼبِیت خٛد سا دسحٛص ٜآٔٛصضی ٔ ٚطبٚس ٜوٙىٛس
دوتشی  ٚوبسضٙبسی اسضذ سٚا٘طٙبسی اص سبَ  92تب ث ٝأشٚص ث ٝصٛست ٔحذٚد آغبص ٕ٘ٛد ٜاست .دس
ٕٞیٗ ٔذت وٛتب ٜتٛا٘ست ٝتٕبٔی داٚعّجیٙی سا ؤ ٝتمبضی ضشوت دس وٙىٛس اسضذ یب دوتش ثٛد٘ذ سا ثٝ
ٔمصذ ثشسب٘ذ .عشحی ٘ ٛیٍب٘ ٝسٚش خٛد سا دس صٔی ٝٙآٔٛصش ٔ ٚطبٚسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ آٔبد ٜسبصی ثشای
وٙىٛس سا اعٕیٙبٖ  ٚاػتٕبد ث ٝداضتٞٝبی خٛد ٔیدا٘ذ .تٕبٔی ٔطبٚسیٗ ثب تدشثٝای و ٝدس ایٗ صٔی ٝٙدس
عشحی ٘ ٛفؼبِیت ٔیوٙٙذ دس صٔبٖ دا٘طدٛیی ٔ ٚغبِؼ ٝثشای وٙىٛس ثٟتشیٗ سٚشٞب سا ثشٌضیذٚ ٜ
ٔفیذتشیٗ ٘تید ٝسا ٌشفتٝا٘ذ .افشادی و ٝحتی دس دٚساٖ تحصیُ خض ٚپیطشٚتشیٗٞب ٔیبٖ ثمیٔ ٝحسٛة
ٔیضذ٘ذ .اص ٔذسسیٗ دٚسٜٞبی ٌزضتٔ ٝیتٛاٖ ثٔ ٝحٕذٟٔذی اسذی (ستجٝی وبسضٙبسی اسضذ سبَ
 ٚ )91ثبثه ٕٞتیبٖ (ستجٝی یه وبسضٙبسی اسضذ سبَ  )92اضبس ٜوشد.
خذهبت عشحی ًَ دس صهیٌِ کٌکَس کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشا:
ٔ -1طبٚس ٜسایٍبٖ تّفٙی  ٚحضٛسی ثٔ ٝذت  20دلیم ٝثشای داٚعّجیٗ وبسضٙبسی اسضذ  ٚدوتشی ثب

ستجٞٝبی ثشتش ٛٔ ٚفك
ٔ -2طبٚس ٚ ٜپیٍیشی  ٚعشاحی ثش٘بٔٞ ٝفتٍی  ٚسٚصا٘ ٝثشای داٚعّجیٗ
 -3والسٞبیی و ٝثش پبی ٝاٞذاف آٔٛصضی لجِٛی دس وٙىٛس تؼشیف ضذ ٜاست.
 -4د ٚآصٔ ٖٛخبٔغ دس ا٘تٟبی والسٞبی آٔٛصضی
ٔ -5طبٚس ٜتّفٙی  ٚثش٘بٔٝسیضی ثشای دٚستب٘ی و ٝدس تٟشاٖ حضٛس ٘ذاس٘ذ.
ستجِّبی ثشتش کٌکَس اسضذ  93کِ اص هطبٍسُی دپبستوبى عشحی ًَ ثْشُ ثشدُاًذ:
پشیسب ٌّستب٘ی :ستج 14 ٝثبِیٙی  ٚستجٝی  11ػٕٔٛی (دا٘طدٛی اسضذ ثبِیٙی دا٘طٍب ٜتٟشاٖ)
ػغی ٝػجبسی :ستجٝی  34ثبِیٙی (دا٘طدٛی اسضذ ثبِیٙی دا٘طٍب ٜخٛاسصٔی)
سؼیذ اصال٘ی :ستجٝی  95ػٕٔٛی  116 ٚثبِیٙی (دا٘طدٛی اسضذ ػٕٔٛی دا٘طٍب ٜػالٔ)ٝ
صیٙت لٙجشی :ستجٝی  108ػٕٔٛی (دا٘طدٛی اسضذ ػٕٔٛی دا٘طٍب ٜخٛاسصٔی)
فبعٕ ٝضیخ :ستجٝی  162ػٕٔٛی
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی پظٍّطی ّوکبساى عشحی ًَ

ثشسسی استجبط هذیشیت ثذى ثب تصَیش ثذًی ٍ خَدپٌذاسُ
٘ٛیسٙذٌبٖ :غالهشضب هیٌبخبًیٟٛٔ ،ش سلیجی
(ٔدّٝی دا٘ص  ٚپژٞٚص دس سٚا٘طٙبسی وبسثشدی ،ضٕبس) 46 ٜ
چکیذُ
ٞذف پژٞٚص حبضش ثشسسی استجبط ثیٗ ٔذیشیت ثذٖ ثب تصٛیش ثذ٘ی  ٚخٛدپٙذاسٜ
ثٛد .خبٔؼ ٝآٔبسی ایٗ پژٞٚص تٕبْ دا٘طدٛیبٖ دا٘طٍب ٜسیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ
ثٛد وٕٝ٘ٛ٘ ٝای ٘ 385فشی (٘ 195فش دختش ٘ 190 ٚفش پسش) اص دا٘طدٛیبٖ ثٝ
صٛست خٛضٝای چٙذ ٔشحّٝای ا٘تخبة ٛٔ ٚسد آصٔ ٚ ٖٛثشسسی لشاس ٌشفتٙذ.
اثضاسٞبی ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ پژٞٚص ،پشسص٘بٔٔ ٝحمكسبختٔ ٝذیشیت ثذٖ،
پشسص٘بٔ ٝسٚاثظ چٙذ ثؼذی خٛد–ثذٖ (()MBSRQوص ٚ )1997 ،پشسص٘بٔٝ
خٛدپٙذاس ٜساخشص ( )1951ثٛد .تدضی ٚ ٝتحّیُ دادٜٞب ثب استفبد ٜاص آصٖٔٛ
ٕٞجستٍی پیشس٘ ٖٛطبٖ داد و ٝثیٗ ٔذیشیت ثذٖ ثب ٔؤِفٞ ٝبی تصٛیش ثذ٘ی؛
اسصیبثی ٚضغ ظبٞشیٌ ،شایص ث ٝظبٞش ،اسصیبثی تٙبست ٌ ٚشایص ث ٝتٙبست استجبط

ٔٙفی  ٚثب سضبیت اص ٘ٛاحی ثذٖ استجبط ٔثجت ٔؼٙبداسی (ٚ )p< 01/0خٛد داسد.
ٓٞچٙیٗ یبفتٞٝب ٘طبٖ داد ؤ ٝذیشیت ثذٖ ثب خٛدپٙذاسٔ ٜثجت استجبط ٔثجت
ٔؼٙبداسی ( )p< 01/0داسد .یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ث٘ ٝمص تصٛیش ثذ٘ی ٚ
خٛدپٙذاس ٜدس سفتبسٞبی ٔذیشیت ثذٖ افشاد تأویذ داسد.
کلیذ ٍاطُّبٔ :ذیشیت ثذٖ ،تصٛیش ثذ٘ی ،خٛدپٙذاسٜ
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی پظٍّطی ّوکبساى عشحی ًَ

هقبیسِ اًتظبس اص ًتیجِ دسهبى جشاحی هبستکتَهی ٍ پیبهذ دسهبًی ادساک ضذُ
ثش اسبع هیضاى خَدکبسآهذی دس صًبى هجتال ثِ سشعبى سیٌِ
٘ٛیسٙذٌبٖ :سیذُ سبهشا حسیٌی؛ جبثش داٍٍدی؛ ٔدتجی حجیجی؛ سیچبسد فیّذیًٙ
(فصّٙبٔ ٝػّٕی -پژٞٚطی سٚاٖ ضٙبسی سالٔت ،ضٕبس) 1393 ،12 ٜ
چکیذُ
ٞذف:اثتال ث ٝسشعبٖ سیٍ٘ ٝٙشا٘ی ٞبیی سا دس افشاد ٔجتال دس ٔٛسد دسٔبٖ ،ػٛاسض
خب٘جی ،ثستشی ٞبی ثیٕبسستب٘ی ٞ ٚضیٞ ٝٙبی دسٔبٖ ثٚ ٝخٛد ٔی آٚسد و ٝایٗ ٍ٘شا٘ی ٞب
ضبیغ است .اص آ٘دب و ٝخٛدوبسآٔذی یىی اص فبوتٛسٞبی ضخصی ٔٙحصش ث ٝفشد است،
ٔی تٛا٘ذ ثش تٛا٘بیی فشدی افشاد  ٚدسن ثٟتش اص ایٗ و ٝچ ٝا٘تظبسی ثبیذ لجُ ،دس عٚ ،َٛ
ثؼذ اص ػُٕ خشاحی دس سشعبٖ سی ٝٙداضت ٝثبضٙذ تبثیش ٌزاسد .تحمیك حبضش ثٔ ٝمبیسٝ
ا٘تظبس اص ٘تید ٝدسٔبٖ خشاحی ٔبستىتٔٛی  ٚپیبٔذ دسٔب٘ی ادسان ضذ ٜثش اسبس ٔیضاٖ
خٛدوبسآٔذی دس ص٘بٖ ٔجتال ث ٝسشعبٖ سیٔ ٝٙی پشداصد .سٚش :دس ایٗ پژٞٚص  300صٖ
ٔجتال ث ٝسشعبٖ سی ،ٝٙلجُ  ٚثؼذ اص ػُٕ ٔبستىتٔٛی ثب استفبد ٜاص پشسطٙبٔٞ ¬ٝبی
خٛدوبسآٔذی ػٕٔٛی ٘ ٚبٕٞخٛا٘ی ثیٗ ا٘تظبس  ٚپیبٔذ خشاحی ٔٛسد ثشسسی لشاس ٌشفتٙذ.
یبفتٞ ٝب٘ :تبیح تحّیُ ٚاسیب٘س ٘طبٖ داد ثیٗ ثیٕبساٖ ثب خٛدوبسآٔذی ثبال ٚپبییٗ ،ثیٗ
سغح پیطشفت ثیٕبسی ٘ ٚیض ثیٗ ا٘ذاص ٜی تٛٔٛس سی ،ٝٙثش اسبس ا٘تظبس اص ٘تید ٝخشاحی
 ٚپیبٔذ دسٔب٘ی اداسن ضذ ٜتفبٚت ٔؼٙی داس ٚخٛد داضت .ثیٗ ٔیضاٖ خٛدوبسآٔذی ص٘بٖ
دس دٌ ٚشٔ ٜٚسٗ  ٚغیشٔسٗ ،تفبٚت ٔؼٙبداس ثٛد٘ .تیدٌ ٝیشی :خٛدوبسآٔذی ثبال ٔی
تٛا٘ذ ثؼذ اص ػُٕ خشاحی دس ایدبد سبصٌبسی اختٕبػی اِٚیٔ ٝفیذ ٚالغ ضٛد ،أب اص عشفی
ٔٙدش ث٘ ٝبچیض پٙذاضتٗ اثشات ٔٙفی خشاحی ٔی ضٛد ٕٔ ٚىٗ است سبصٌبسی سٚا٘ی سا
ٔختُ وٙذ .ثٙبثشایٗ خٛدوبسآٔذی ثبال ث ٝعٛس غیش ٔستمیٓ ٘مص لبثُ تٛخٟی دس افضایص
ٔطىالت ثؼذ اص ػُٕ خشاحی ٔبستىتٔٛی داسد.
کلیذٍاطگبى :خٛدوبسآٔذی؛ ا٘تظبس اص ٘تید ٝدسٔبٖ؛ پیبٔذ دسٔب٘ی ادسان ضذٜ؛ سشعبٖ
سیٝٙ
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ًَ فعبلیتّبی پظٍّطی ّوکبساى عشحی

The Relation between Social Support and Marital Satisfaction &
Couples’ Depression after the Birth of the First Child
Seyyedeh Samera Hoseini, Leili Panaghi, Mojtaba Habibi, Jaber
Davoodi, Mani B. Monajemi
(The International Journal of Indian Psychology; vol 3; 2015)

Abstract
Background: Child Birth can play a major role in parents’ mental
status and though it is considered as cherished event, it can
dramatically jeopardize mental state of parents. Thus, we
conducted this paper in order to study the relation between social
support and marital satisfaction and couples’ depression after the
birth of the first child. Methods: Statistical population was
consisted of 75 couples (parents). They were assessed via
Edinburgh Postnatal Depression scale, marital satisfaction (ENRICH)
and Multidimensional Scale of Perceived Social Support.
Results: Regression analysis showed that there was a significant
and inverse relationship between social support and depression
among men and women after childbirth. Furthermore, there was a
significant relationship between marital satisfaction and depression
among men and women after childbirth. In addition, social support
and marital satisfaction can be explained by the predictive role of
depression in men after childbirth. But only social support can be
predictive for explaining depression in women after childbirth.
Conclusion: Thus, inadequate social support and low marital
satisfaction can put couples at risk of postpartum depression.

Keywords: Post Partum
Depression, Social Suppo
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی پظٍّطی ّوکبساى عشحی ًَ

ًقص سجک دلجستگی ٍ فشصًذ پشٍسی دس هجتالیبى ثِ چبقی
٘ٛیسٙذٌبٖٔ :حٕذػّی ثطبست  ،فشٍغ ضجبعی ،ػّیشضب ویبٔٙص  ،حٕیذ أیشی
(ٔدّ ٝدیبثت ٔ ٚتبثِٛیسٓ ایشاٖ  ،سبَ چٟبسد ،ٓٞضٕبس) 2 ٜ
چکیذُ

٘مص چبلی  ٚاضبفٚ ٝصٖ دس پیذایص  ٚتذا ْٚثیٕبسیٞبی خذی پضضىی ٚ
اختالَٞبی سٚاٖضٙبختی اص یه س ٚ ،ٛتبثیش ػٛأُ سٚا٘طٙبختی ثش چبلی اص سٛی
دیٍش ،إٞیت پژٞٚص دس ایٗ حٛص ٜسا ٔضبػف وشد ٜاستٞ .ذف پژٞٚص حبضش
ٔمبیس ٝسجهٞبی دِجستٍی  ٚسجهٞبی فشص٘ذ پشٚسی دس ثضسٌسبالٖ ٔجتال ثٝ
چبلی  ٚافشاد غیشٔجتال ثٛد .سٚشٞب :تؼذاد ٘144فش ،ضبُٔ ٔ 72جتال ث ٝچبلی (48
صٖ ٔ 24 ٚشد)  72 ٚغیش ٔجتال ( 48صٖ ٔ 24 ٚشد) دس ایٗ پژٞٚص ضشوت
وشد٘ذ .ضشوت وٙٙذٌبٖ ٔمیبس دِجستٍی ثضسٌسبالٖ  ٚپشسطٙبٔ ٝالتذاس ٚاِذیٗ
سا تىٕیُ وشد٘ذ .یبفتٞٝب :ثیٗ سجه دِجستٍی ایٕٗ ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی دس افشاد
ٔجتال ث ٝچبلی ،ساثغٙٔ ٝفی ٔؼٙیداس ٚخٛد داضت ،أب ثیٗ سجهٞبی دِجستٍی
٘بایٕٗ (اختٙبثی  ٚدٚسٌٛشا) ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی ساثغٔ ٝؼٙیداس تبییذ ٘طذ.
ٕٞچٙیٗ ٘تبیح ثیبٍ٘ش آٖ ثٛد و ٝثیٗ ٔیبٍ٘یٗ سجهٞبی دِجستٍی ایٕٗ ٚ
٘بایٕٗ -دٚسٌٛشا ثب ٕ٘بی ٝتٛد ٜثذ٘ی دس دٌ ٚشٔ ٜٚجتال ث ٝچبلی ٌ ٚش ٜٚغیشٔجتال
تفبٚت ٔؼٙیداس ٚخٛد داسد .دس ثشسسی سجهٞبی فشص٘ذپشٚسی ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی،

ثیٗ سجه فشص٘ذ پشٚسی ٔمتذسا٘ ٝپذسی ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی ساثغٔ ٝؼٙیداس
ثٝدست آٔذ ،أب ثیٗ سجهٞبی فشص٘ذ پشٚسی آٔشا٘ ٚ ٝسٌُٟیشا٘ٚ ٝاِذیٗ (پذس/
ٔبدس) ٕ٘ ٚبی ٝتٛد ٜثذ٘ی ساثغٔ ٝؼٙیداس تبییذ ٘طذ٘ .تیدٌٝیشی :ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ
٘مص سجهٞبی دِجستٍی  ٚسجهٞبی فشص٘ذپشٚسی ٔیتٛاٖ صٔیٔ ٝٙسبػذی دس
ٔذاخالت پیطٍیشی  ٚثش٘بٔٞٝبی دسٔب٘ی ،ثٙٔٝظٛس استمبء سالٔت خسٕب٘ی ٚ
سٚاٖضٙبختی افشاد فشا ٓٞآٚسد.
ٍاطُّبی کلیذی :چبلی ،سجه دِجستٍی ،سجه فشص٘ذ پشٚسیٕ٘ ،بی ٝتٛد ٜثذ٘ی
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ساثغِ هذیشیت ثذى ٍ سجکّبی َّیت فشدی ٍ اجتوبعی
٘ٛیسٙذٌبٖ :غالهشضب هیٌبخبًیٟٛٔ ،ش سلیجی
(ٔدّٝی پژٞٚصٞبی سٚا٘طٙبسی اختٕبػی ،ضٕبس) 7 ٜ
چکیذُ
ٞذف اص پژٞٚص حبضش ثشسسی استجبط ثیٗ ٔذیشیت ثذٖ ثب ٛٞیت فشدی ٚ

اختٕبػی است .ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 385فشی (٘ 195فش دختش ٘ 190 ٚفش
پسش) اص دا٘طدٛیبٖ ث ٝصٛست خٛضٝای چٙذ ٔشحّٝای اص تٕبْ دا٘طدٛیبٖ
دا٘طٍب ٜسیستبٖ  ٚثّٛچستبٖ ا٘تخبة ضذٛٔ ،ٜسد آصٔ ٚ ٖٛثشسسی لشاس ٌشفتٙذ.

اثضاسٞبی ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ پژٞٚص ،پشسطٙبٔٔ ٝذیشیت ثذٖ ،پشسطٙبٔٝ
ٛٞیت اختٕبػی  ٚپشسطٙبٔ ٝسجهٞبی ٛٞیت ( )ISI-6Gثشص٘ٚسىی ثٛد٘ذ.
تدضی ٝتحّیُ دادٜٞب ثب استفبد ٜاص آصٕٔٞ ٖٛجستٍی پیشس٘ ٖٛطبٖ داد وٝ
ٔذیشیت ثذٖ ثب سجه ٛٞیت اعالػبتی ( ،)r; 0/119اص سجهٞبی ٛٞیت فشدی
استجبط ٔثجت ٔؼٙبداس ( )p<0/05داسد  ٚثب سجهٞبی ٛٞیت ٙٞدبسی ()r; 0/082
 ٚسشدسٌٓ /اختٙبثی ( )r; 0/048استجبط ٔؼٙبداسی ٘ذاسدٕٞ .چٙیٗ ٔذیشیت ثذٖ
تٟٙب ثب ٛٞیت ّٔی ( )r; -0/116اص ٔؤِفٞٝبی ٛٞیت اختٕبػی ،استجبط ٔٙفی
ٔؼٙبداسی ( )p<0/05داسد  ٚثب ٛٞیت دیٙی (ٛٞ ،)r; -0/071یت خٙسی (0/069
;ٛٞ ،)rیت لٔٛی (ٛٞ ٚ )r; 0/009یت ٌشٞٚی ( )r; 0/074استجبط ٔؼٙبداسی
٘ذاسد .یبفتٞٝبی ایٗ پژٞٚص ث٘ ٝمص ٛٞیت فشدی  ٚاختٕبػی دس سفتبسٞبی

ٔذیشیت ثذٖ دا٘طدٛیبٖ تبویذ داسد.
کلیذ ٍاطُ ّبٔ :ذیشیت ثذٖٛٞ ،یت فشدیٛٞ ،یت اختٕبػی
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غشفِی عشحی ًَ دس سیٌوب ایشاى؛ فضبیی ٔتفبٚت ثشای ٔؼشفی خذٔبت
ٔشوض عشحی ٘ ٛثٔ ٝخبعجبٖ
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
کوپیي هجشم

وٕپیٗ «ٔجشْ» (ٔٗ ث ٝسٚا٘ذسٔبٍ٘ش ٔشاخؼٔ ٝی و )ٓٙتٛسظ چٙذ تٗ اص سٚا٘طٙبسبٖ ثٝ
ٚخٛد آٔذ ٜاست ،ثب ایٗ ٞذف و ٝدسثبس ٜفٛایذ خذٔبت سٚا٘طٙبسی (ٔشاخؼ ٝث ٝسٚا٘ذسٔبٍ٘ش،
سٚا٘پضضه )...ٚ ،آٌبٞیسسب٘ی وٙذ ٔ ٚشدْ سا تطٛیك ٕ٘بیذ تب دس خّسبت سٚا٘طٙبسی ضشوت
وٙٙذ.
ٕٞبٖعٛس ؤ ٝیدا٘یٓ ،ثسیبسی اص ٔشدْ ٔشاخؼ ٝث ٝسٚا٘طٙبس سا لجیح  ٚثذ ٔیدا٘ٙذ.
ثسیبسی  ٓٞو ٝث ٝسٚاٖدسٔبٍ٘ش ٔشاخؼٔ ٝیوٙٙذ دسثبس ٜآٖ ثب وسی صحجت ٕ٘یوٙٙذٔ ،جبدا

دیٍشاٖ ا ٚسا «دیٛا٘ »ٝثذا٘ٙذ یب ث ٝا ٚاً٘ «ثیٕبس سٚا٘ی» ثض٘ٙذ .یىی اص ٕٟٔتشیٗ اٞذاف
وٕپیٗ «ٔجشْ» آٖ است و ٝایٗ لجح  ٚاً٘ ص٘ی سا وٓ وٙذ ،اص ایٗ عشیك ؤ ٝشاخؼبٖ ثٝ
سٚا٘طٙبس  ٚسٚا٘پضضه سا تطٛیك وٙذ تب دسثبس ٜتدشث ٝخٛد ثب دیٍشاٖ صحجت وٙٙذ .تصبٚیش

ٔ ٚتٗ اختیبسی آٖ سا ث ٝایٕیُ  mobram.ir@gmail.comثفشستیذ.
اٌش سبثمٔ ٝشاخؼ ٝث ٝسٚا٘ذسٔبٍ٘شٔ ،طبٚس ،سٚا٘پضضه  ... ٚسا داسیذ ٔیتٛا٘یذ ثب ٔب دس پیص
ثشدٖ وٕپیٗ «ٔجشْ» سٟیٓ ضٛیذ .ثشای ایٗ وبس ،اص خٛدتبٖ ػىسی ثٍیشیذ و ٝضٕب سا دس
حبِی ٘طبٖ ٔیدٞذ و ٝایٗ ٘ٛضت ٝسا دس دست داسیذ ٗٔ« :ث ٝسٚا٘طٙبس ٔشاخؼٔ ٝیو.»ٓٙ
سپس ػىس سا ث ٝایٕیُ ٔب ثفشستیذ تب دس ضجىٞٝبی ٔدبصی ٔٙتطش ضٛد.
اٞذاف وٕپیٗ ث ٝضشح صیش است:
 - 1افضایص آٌبٞی ػٕٔٛی پیشأ ٖٛسٚاٖدسٔب٘ی
 -2اً٘ صدایی اص ٔشاخؼیٗ ث ٝخّسبت سٚاٖدسٔب٘ی
 -3تشٚیح اثشات ٔفیذ ٔشاخؼ ٝث ٝسٚاٖدسٔبٍ٘ش
 -4تشٚیح ٔشاخؼ ٝث ٝخّسبت سٚاٖ دسٔب٘ی

وٕپیٗ ٔجشْ تٛسظ ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛحٕبیت ٔ ٚذیشیت ٔی
ضٛد خٟت اعالػبت ثیطتش دس ٔٛسد ٔشوض ٔطبٚس ٜعشحی ٘ ٛث ٝسبیت ٔشوض ث٘ ٝطب٘ی
ٔ tarhinow.irشاخؼ ٝوٙیذ.
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پَستش کبسگبُّبی تخصصی آتی هشکض عشحی ًَ

25

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
فعبلیتّبی آهَصضی آتی هشکض عشحی ًَ

پَستش کبسگبُّبی تخصصی آتی هشکض عشحی ًَ
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فعبلیتّبی آهَصضی آتی هشکض عشحی ًَ

پَستش کبسگبُّبی عوَهی آتی هشکض عشحی ًَ

27

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
ًوًَِ فشم ثبصدیذ ثْضیستی اص عولکشد عشحی ًَ

ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛاص اثتذای تبسیس  ٚثب ٘ظبست ٔ ٚدٛص
سبصٔبٖ ثٟضیستی ٕٛٞاس ٜتالش داضت ٝاست و ٝاستب٘ذاسدٞب ٔ ٚؼیبسٞبی سبصٔبٖ سا ث٘ ٝحٛ

احسٗ سػبیت ٕ٘بیذ  ٚخٛضجختب٘ٔ ٝشوض عشحی ٘ ٛدس اسصیبثیٞبی ایٗ سبصٔبٖ ٔٛسد تبییذ
لشاس ٌشفت ٝاست.
ٔشوض عشحی ٘ٚ ٛظیف ٝخٛد ٔیدا٘ذ اص حسٗ تٛخ ٚ ٝحسٗ ٚظیفٕٞ ٝىبساٖ ثٟضیستی
استبٖ تٟشاٖ ث ٝخصٛظ سشوبس خب٘ٓ خٛادی ٔؼب٘ٚت ٔحتشْ پیطٍیشی ٕٞ ٚچٙیٗ
ٕٞىبسیٞبی ثیدسیغ سشوبس خب٘ٓ خٕطیذی  ٚاصفٟب٘ی تطىش  ٚلذسدا٘ی ٕ٘بیذ.
دس ادأ ٕٝ٘ٛ٘ ٝفشْ اسصیبثی ػّٕىشد سبصٔبٖ ثٟضیستی اص ٔشوض سا ٔطبٞذٕ٘ ٜیٕ٘بییذ.
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
خذهبت سٍاًذسهبًی ٍ هطبٍسُ دس غشة تْشاى

دفتش پ٘ٛه ث ٝػٛٙاٖ یه دفتش ٔستمُ تحت پشٚا٘ ٝضٕبس 3130 ٜخٙبة آلبی حٕیذسضب
سبسبٖفش اص سبصٔبٖ ٘ظبْ سٚا٘طٙبسی ٔ ٚطبٚس ٜخٟت اسائ ٝخذٔبت سٚا٘ذسٔب٘ی ٔ ٚطبٚسٜ
سبوٙیٗ غشة تٟشاٖ اص اثتذای سبَ  94دس حبَ فؼبِیت است.
آدسعٔ :یذاٖ پ٘ٛه ،اثتذای اضشفی ،اثتذای ٌّستبٖ یب ٔخجشی ،سٚثشٚی آتص٘طب٘ی،

سبختٕبٖ داسٚخب٘ ٝضشیؼتی فش ،عجمٚ ،3 ٝاحذ 10
تلفي88322631 :
تصبٚیشی اص دفتش پ٘ٛه
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مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی طرحی نو
دعَت ثِ ّوکبسی

ٔشوض ٔطبٚس ٚ ٜخذٔبت سٚا٘طٙبختی عشحی ٘ ٛاص وّیٕٞ ٝىبساٖ دسٔبٍ٘ش ثب

سٚیىشدٞبی ٔختّف  ٚاسبتیذ حٛصٜٞبی ٔختّف تخصصی  ٚػٕٔٛی دػٛت ثٝ
ٕٞىبسی ٔیوٙذ .ایٗ ٔشوض داسای أىب٘بت ٔتٛٙػی ثشای دسٔبٖ فشدی ،دسٔبٖ
ٌشٞٚی ،والسٞب  ٚوبسٌبٜٞبی آٔٛصضی استٕٞ .چٙیٗ اتبقٞب ٔدٟض ث ٝدٚسثیٗ
ٔذاسثست ٚ ٝسیستٓ پیطشفتٝی تصٛیشی  ٚصٛتی ثشای دٚسٜٞبی سٛپشٚیژٖ است وٝ
ٕٞىبساٖ ٌشأی ٔیتٛا٘ٙذ اص ایٗ أىب٘بت دس د ٚدفتش ٚالغ دس خیبثبٖ سٕیٔ ٚ ٝیذاٖ
پ٘ٛه استفبد ٜوٙٙذ.
تّفٗ تٕبس021-88322630 :
ایٕیُtarhinow.ir@gmail.com :
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توبع ثب هب
17 احذٚ ،6  پالن،ا٘سبسیٛ خٝچٛ و، ٔفتحٚ بسٟ ثیٗ ث،ٝ خیبثبٖ سٕی-ٖشاٟ ت:آدسس ٔشوض
88322631 -88322630 :بی تٕبسٞٗتّف
88831235 :فىس

9099071197 :یٙی تّفٜسٚٔطب
www.tarhinow.ir :ةسبیتٚ
www.facebook.com/tarhinow.ir :نٛفیسج
www.instagram.com/tarhinow.ir :ْستبٌشاٙای
www.aparat.com/tarhinow.ir :آپبسات
http://telegram.me/tarhinowchannel :ْوب٘بَ تٍّشا
tarhinow.ir@gmail.com :ُایٕی
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