
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَّوات : ادراک ًادرست ٍ ٍاّی کِ اساس  -2

ٍاقعی ًذارد تِ عٌَاى هثال تیوار صذاّایی را هی 

ضٌَد کِ هٌطاء خارجی ًذارد، یا تصاٍیزی را هی 

  .تیٌذ کِ ٍاقعیت ًذارًذ

تغییزات ًاگْاًی در خلق : اس جولِ غوگیٌی،  -3

ضٌگَلی ٍ سزخَضی، حساسیت سیاد، تحزیک 

پذیزی، عصثاًیت ٍ پزخاضگزی، خٌذُ ّا یا 

 …ٍ دلیل تذٍى ّای ّای  گزیِ

تغییزات ًاگْاًی دررفتارفزدی ٍ اجتواعی  -4

هثال رفتارّای عجیة ٍ غیزعادی، رفتارّی 

ًاگْاًی، تی هْاتا ٍ تذٍى کٌتزل، عذم رعایت 

آداب ٍ هقزرات اجتواعی، رفتارّای خطزًاک، 

 آسیة رساًذى تِ دیگزاى

کاّص عولکزدّای ضخصی، ضغلی، تحصیلی  -5

ٍ اجتواعی: تِ عٌَاى هثال عذم رسیذگی تِ 

ی ًظافت ٍ تْذاضت ضخصی، اًجام ًذادى کارّا

 رٍسهزُ، ًخَردى دارٍ

تِ ستاى آٍردى افکاری هثٌی تز ًااهیذی اس  -6

 سًذگی، توایل تِ خَدکطی ٍ اقذام تِ خَدکطی

تغییز در خَاب ٍ خَراک هثل کن خَاتی،  -7

 پزخَاتی، تی خَاتی.پزخَری ٍ تی اضتْایی
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جْت ًَتت تلفٌی دکتز جاٍداًی ٍ دکتز ضویز ٍ دکتز 

رٍس قثل سیستن ًَتت دّی تا  08:00ساّذیاى اس 

 تاضذ.فعال هی 33699022ضوارُ 

 هزکش پاستَر آّي،کَچِ راُ خیاتاى قشٍیي،اًتْای

 تْوي 22 درهاًی آهَسضی

028-33555978 33555054ٍ:تلفي  

3416899198:پستی کذ  

 :تیوارستاى پَرتال

http://hos22bahman.qums.ac.ir 

 

 

ويْت 22هَسضی درهاًی آهزکش   

 هزاقثت ّای پس اس تزخیص

 

 

تیواراى ٍ خاًَادُ ّا گزٍُ ّذف :  

 تحت ًظارت ٍاحذ آهَسش 

1400 
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 تزخیص اس پس تایست هی ّا خاًَادُ

 را سیز هزاقثتْای تیوارستاى اس تیوارضاى

 :آٍرًذ عول تِ

 است هوکي بیوازستاى اش تسخیع اش پس-1

 تحت هاّْا یا ّا ّفتِ بیواز کِ باضد الشم

 دازٍ هدت دزایي ٍ باضد زٍاًپصضک ًظس

 دازٍیی، دستَزات دقیق اجسای. کٌد هػسف

 طبق زٍاًپصضک بِ هساجؼِ دزهاى، پیگیسی

 تین بِ بیواز ٍضؼیت گصازش ٍ هٌظن بسًاهِ

 ّا خاًَادُ کِ است ًکاتی جولِ اش دزهاى

 باضٌد داضتِ تَجِ آى بِ بایستی

 دازای است هوکي زٍاًپصضکی دازٍّای-2

 باضد ًاخَضایٌد بیواز بسای کِ باضٌد ػَازضی

 ّوساُ بِ جدی جسوی هطکالت ایٌکِ یا

 یا بیوازاى هَازد گًَِ ایي دز. باضد داضتِ

 یا قطغ بِ اقدام خَدسساًِ ًبایستی ّا خاًَادُ

 هی بلکِ ًوایٌد، بیواز دازٍیی بسًاهِ تغییس

 پصضک بِ زا هَضَع فسغت اٍلیي دز بایست

 دازٍّا اداهِ هَزد دز ٍ بگرازًد هیاى دز هؼالج

  هػسف ًحَُ ٍیا

 

 

هوکي است بسخی اش بسًاهِ ّای دزهاًی ًظیس -3

کازدزهاًی دز شهاى زٍاى دزهاًی، خاًَادُ دزهاًی، 

تسخیع بیوازاش بیوازستاى ًاتوام هاًدُ باضد ٍ الشم 

باضد کِ بیواز پس اش تسخیع بِ غَزت سسپایی ٍ 

طبق بسًاهِ هٌظن بِ زٍاًطٌاس یا 

 ٍ استوساز بِ  کاز ایي. کٌد هساجؼِ  زٍاًپصضک

 هی کوک بیوازی  ػَد اش ٍپیطگیسی دزهاى تداٍم

 -کٌد

 بایست هی بیوازستاى اش بیواز تسخیع اش پس -4

 باضٌد داضتِ ًظس شیس زا ٍی هدتْا تا بیواز بستگاى

 شًدگی ضیَُ فکسی، خلقی، زفتازی، بازش تغییسات ٍ

 .ًوایٌد گصازش دزهاًی تین بِ زا

ایجاد هحیطی آزام ٍ بدٍى دزگیسی ٍ کطوکص  -5

دز خاًَادُ اش جولِ ػَاهلی است کِ دز پیطگیسی اش 

 .هؤثس استػَد ػالئن بیواز بسیاز 

 بْبَدی کسب ٍ بیوازستاى اش تسخیع اش پس -6

 خَد اجتواػی فؼالیتْای دازد قػد بیواز اگس کافی

 اٍ بِ ٍازدُ فطازّای است الشم بگیسد سس اش زا

 ٍ دضَاز حساس، ضغلی قبالً بیواز اگس. یابد کاّص

 یا کاز ًَع است الشم بسا چِ داضتِپساستسس 

 .کٌد تغییس یا تؼدیل ٍی کازی هحیط

 دز کِ باضٌد داضتِ تَجِ بایستی ّا خاًَادُ -7

 دز اساس بی ٍ ػاهیاًِ غلط، باٍزّای جاهؼِ

. خَزد هی چطن بِ شیاد زٍاًی بیوازیْای خػَظ

 ػاهیاًِ ّای تَغیِ پٌدّا، بِ ًبایستی آًْا

 باضد خیسخَاّی زٍی اش اگس حتی دیگساى

 :آضٌایی تا عالئن عَد تیواریْای رٍاًی

زٍاًی ایي است کِ یکی اش ٍیژگیْای بیوازیْای 

ایي بیوازیْا پس اش ایٌکِ تحت دزهاى قساز هی 

گیسًد توایل بِ ػَد هجدد دازًد. ػَاهل هتؼددی 

هوکي است دز ػَد هجدد بیوازی دخیل باضٌد. اش 

جولِ کاهل ًکسدى دٍزُ دزهاى، قطغ خَدسساًِ 

دازٍّا، فطاز خاًَادگی،استسسْای ضغلی ٍ 

 ... هحیطی ٍ

 رٍاًی تیواریْای عَد عالین

ّریاًْا : باٍزّا ٍ ػقاید ًادزست ٍ غیسهٌطقی  -1

کِ اًطبقی با ٍاقؼیت ًداضتِ ٍ تٌاسبی با شهیٌِ 

 هی اذػاى بیواز  ّای فسٌّگی بیواز ًدازًدهثال

 ٍی تؼقیب دز ای ػدُ است، هسیح ػیسی کِ کٌد

  ...کٌٌد هسوَم زا اٍ کِ ّستٌد
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