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 مقدمه
 کبّص هَقؼیت ّبی اجتوبػی              

 

 درهؼزض اعالػبت هٌفی در هذیب     رٍاًی           
 

 تزس اس بیوبری خَد یب اعزافیبى              

 پبًذهی ٍ قزًغیٌِ 

 تؼغیلی هذرسِ                

 قغغ رابغِ بب ّوسبالى                

 فبصلِ اس اقَام    هطکل در بزقزاری رٍتیي ّب            

 دٍرکبری ٍالذیي                



 مقدمه

 
 

 اضغزاة ٍ پبًیک        

 اجتٌبة        

 افشایص  پبًذهی

 استیگوب        

 ...تزس اس هزگ، اسدست داى دیگزاى، ایشٍلِ ضذى ٍ         

 

 



 %18/9 اضغزاة 

 %12 افسزدگی

 %6.5 افسزدگی ٍ اضغزاة

 

 اضغزاة جذایی ٍ تزس اس بیوبر ضذى خبًَادُ: سٌیي پیص اس هذرسِ       

 

 :ضبیؼتزیي اضغزاة در

 

 ػذم اعویٌبى اس آیٌذُ بؼلت ٍقفِ فؼبلیت ّبی آًْب: سٌیي هذرسِ ٍ کبلج       



 سال 6-18 <   سال 6-3     

 اضطراب در 

 سال 11-16 <سال   10-4     

 

 

 افسردگی: دختران         

 ارتباط با قرنطینه و تنهایی در 

 اضطراب خصىصاً اضطراب اجتماعی: پسران        

 

 



 سال 3-18تظاهرات رفتاری اضطراب در 

چسبندگی به بشرگتزها 
حواس پزتی 
تحزیک پذیزی 
امتناع اس صحبت در مورد پاندمی 
تزک مدرسه یا تحصیل 



 عوامل خطر در ترک مدرسه یا تحصیل
اضغزاة: اصل هْن 

 سبل 16-18سٌیي      

   پسزاى   سبیز هَارد 

 خبًَادُ غیزتحصیل کزدُ     

 

ًگزش ٍالذیي 

ٍقبیغ تزٍهبتیک 

 کبّص اًگیشُ ٍ افسزدگی          

 کوبَد تَجِ –اختالل بیص فؼبلی 

  ببالتز IQافزاد بب           



 عوامل محافظتی در برابر ترک مدرسه یا تحصیل

حفظ توبس اجتوبػی بب ّوسبالى حتی اس عزیق هذیب 

افشایص هسئَلیت پذیزی تحصیلی 

بزگشاری بِ هَقغ آسهَى ّب 

خَاة ضببًِ بِ هَقغ 

سالهتی 

ٍضؼیت تحصیلی خَة 

توبس ّبی خبًَادگی 



 افراد در خطر باالتر اضطراب
اختالل اضغزاة جذائی 

 %32/9اختالل اضغزاة جذایی           

دیببت ًَع    :بیوبراى هذیکبل هشهيI  تطخیص اخیزتز ،تزس بیطتز , سي پبییي تز، دختزاى: خصَصبً در
 اس بیوبری کٍَیذ           

 افشایص دٍس اًسَلیي          

 BMIافشایص           

ُکَدکبى هزاکش ًگْذاری ٍ دٍر اس خبًَاد 

 کٍَیذفزسًذاى تین درهبًی هطغَل در خظ اٍل هببرسُ بب بیوبری 



 ترس بیماری

Cyberchondria 

Germ Phobia 
 ایي تزس ّب، بیطتز ػقبیذ ضٌبختی دیس فبًکطٌبل سهیٌِ ای ًقص دارد تب بزٍس در

 پبًذهی

ICBT (Interne based CBT)  ٍRCBT (Remote CBT) هؤثز است 



         چه باید کرد؟

 هحیظ اهي در خبًَادُ       

 سبسگبری خَة ٍالذیي       

 حضَر بیطتز           

ببسی  بچِ کَچک    ًقص ٍالذیي 

 هحذٍد کزدى اخببر خصَصبً تصَیزی           

 حفظ رٍتیي ّب خصَصبً خَاة           

 دادى هسئَلیت ّبی  رٍساًِ بِ آًْب           

 حفظ ارتببط بب ّوسبالى    ًَجَاى       

 کوک ّبی اٍلیِ                    

 آضپشی  یبدگیزی هْبرت ّبی جذیذ           

 ٌّز                     



 آهَسش بْذاضت     

 درسی              

 بزًبهِ ّبی خالقیتی آًالیي      

 غیز درسی              

 توزیي تٌفس               

 آراهسبسی            هذرسِ ًقص 

 آهَسش هجبسی سالهت رٍاى      

 حَاسپزتی              

 خَدگَیی هثبت              

 ّوذردی ، کوک بِ ّوٌَع: تقَیت رفتبر پزٍسَضبل      

 افشایص تؼبهل بب ٍالذ      

 ارجبع بزای درهبى      

 

 



           Peer Mentor Program 4-6 h/m هبُ 4بِ هذت   **** 

 Classroom based Psychotherapy 

    دٍ جلسِ حوبیتْبی سبیکَسَضبل تَسظ رٍاًطٌبس  

 

 افشایص حضَر در هذرسِ         

 افشایص توزکش         

 کبّص دیزآهذگی ٍ غیبت  بزًبهِ تغذیِ در هذرسِ 

 Child abuseکبّص          

 کبّص سحوت ٍالذیي         
 



 (telemedicine)درهبى اس راُ دٍر           

 آهَسش ٍالذیي          
 ضٌبخت تظبّزات فیشیکی ٍ رفتبری استزس   ًقص هتخصصیي اعفبل

 بیوبریببی          
 ارجبع          




