
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کمالوند روبررو  کریرر ر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پرد س دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر       

 60000430650-58تلفن:  

 طراحی هوشمندانه تر کار:

ا جاد فرصت ها  بیشتر برا  افراد و تیم ها ی که  ●

 درگیر هستند در فرآ ند تصمیم گیر 

برآوردن نیازها  امنیت سالمت شغلی به منظور ●  

 کاهش آسیب ها  روانی و فی  کی

ا جاد انعطاف در ساعت کار  و ا نکه کار کجا، کی و  ●

 چگونه انجام شود

 بهبود پشتیبانی:

انعطاف پذ ر  و تسییل در تدابیر مرخصی ها   ●

 استعالجی

اطمینان از ا نکه افراد با سابقه بیمار  ها   ●

 روانپ شکی و خانواده ها شان مورد تبعیض واقع نشوند.

اصالح برنامه ها و وظا ف کار  و شغلی در زمان  ●

 مناسب

فراهم نمودن برنامه ها  آموزشی برا  مد ران و  ●

سرپرستان در مورد چگونگی حما ت از کارکنان بیبود 

 افته از بیمار  روانپ شکی و همچنین در هنگام مواجیه 

 آنیا با رو دادها  استرس زا  زندگی

 ارائه برنامه ها  بازگشت به کار ●
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   

هفت کلید طالیی حفظ سالمت 

 روان در محیط کار 

 

 
بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

هفت کلید طال ی حفظ سالمت روان در محیط عنوان: 

 کار

سوپروا  ر آموزش -تییه کننده: خد جه فرضی ) 

 کارشناس بیداشت حرفه ا  (-سالمت 

 3463063064تدو ن: 

3461063064بازنگر  دوم:    



در ارز ابی عملکرد کارکنان آموزش ها  سالمت روان  ●

 در نظر گرفته شود

برگ ار  جلسات و کارگاه ها  آموزشی کوتاه  ک  ا  ●

 دو ساعته در طول سال برا  کارکنان

 بهتر نمودن فرهنگ کاری:

توسعه پیاده ساز  و نظارت بر سیاست ها  سالمت  ●

روان که شامل عدم تحمل قلدر  و تبعیض در محل کار 

 می شود.

فراهم نمودن برنامه ها  آموزشی سالمت روان برا   ●

 سرپرستان و مد ران

اطمینان حاصل نمودن از ا نکه تغییر با شیوه ا   ●

 فراگیر که شامل ارتباطات باز و واقع بینانه مد ر ت شود

اطمینان حاصل نمودن از ا نکه کارکنان ارشد در  ●

ارتقا  سالمت روان خود درگیر شده و اطمینان از وجود 

 محیطی مثبت و سالم در محل کار

 ایجاد انعطاف پذیری:

ارائه آموزش ها ی در جیت مد ر ت استرس و انعطاف ●  

پذ ر  براساس رو کردها  مبتنی بر شواهد، مانند 

 درمانیا  شناختی و رفتار 

 ارائه راهنما ی و شماوره ●

آموزش نیازمند  ها ی مانند میارت کاهش استرس و  ●

 باال بردن تاب آور 

 

 مداخالت زود هنگام:

برنامه ها  کمکی به کارکنان پیشنیاد نما ید که با  ●

توجه به تجربیات کارکنان و روشیا  مبتنی بر شواهد 

 باشد.

 فراهم نمودن برنامه حما تی همتا ان برا  کارکنان● 

 ترو ج و تسییل دسترسی کارکنان به کمک ها  اولیه ●

فراهم نمودن آموزش ها  سالمت روان به طور  که  ●

 تمامی کارکنان بتوانند از  کد گر پشتیبانی کنند.

رفاه کارکنان را در نظر گرفته و به درستی آن را  ●

 پشتیبانی و تأمین منابع نما ید.

 افزایش آگاهی:

حضور فعاالنه در هفته سالمت روان و روز جیانی  ●

 سالمت روان

ارائه برنامه ها و آموزش ها  منظم جیت آکاهی از  ●

 سالمت روانی

فراهم نمودن دسترسی به اطالعات و منابع سالمت  ●

 روان

تییه و تکثیر بسته ها  آموزشی کوتاه و مختصر برا   ●

 کارکنان

استفاده کردن از فیلم ها  کوتاه آموزشی برا  ارتقا   ●

 سالمت روان در محیط کار

 

ا جاد محیط کار  که فرصت ها ی را برا  فعالیت   ●

 ها  ورزشی منظم فراهم نما د.

ارائه آموزش ها ی در جیت مد ر ت استرس و انعطاف  ●

 پذ ر  برا  کسانی که شغل ها  پر خطر دارند

ارائه آموزش ها ی در جیت مد ر ت استرس و انعطاف  ●

 پذ ر  برا  کسانی که شغل ها  پر خطر دارند

بیبود تغذ ه و اختصاص زمان معین برا  وعده ها   ●

 اصلی غذا ی

 بد اخالق –استرس  –دور  از افراد منفی گرا  ●

... خوب  -مطالعه  –داشتن اوقات فراغت شاد و ورزش  ●

 کافی.

ا جاد روابط عاطفی محکم با خانواده و دوستان و  ●

 نترسیدن از درخواست کمک از آنان  ا سا ر ن

تقو ت معنو ات خود و اف ا ش انعطاف پذ ر  نسبت  ●

 به تغییرات

داشتن معنا و هدف در زندگی و واقع بین و خوش بین  ●

 بودن

تقو ت ع ت نفس و اعتماد بنفس و احساس ●

 ارزشمند  ...

آموختن توانا ی ها  حل مسئله و میارتیا  حل  ●

 تعارض ها
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