
 

 

 
 

 
 

 مارستان روزبه، بخش روانپزشكي كودك و نوجوان            تر از چهارراه لشگر، بيتهران، خيابان كارگر جنوبي، پايين

      www.iacap.ir                55422003فاكس:                      55409495تلفن:  

 

 ا.ر.ك /2065شماره: 

  22/07/1401تاريخ:  

 

 

 رانیکودک و نوجوان ا یمن روانپزشکجان بیانیۀ

 مسئوالن وزارت آموزش و پرورشخطاب به 

 
 
 

اصالح  یبرا یآموزان بازداشتدانش یبرخ»در مصاحبه با روزنامه شرق اعالم کردند که  آموزش و پرورش ريوز ینور یجناب آقا راًیاخ
 . «شوند یضد اجتماع یهاتیآنها به شخص لياند تا مانع از تبدارجاع داده شده یبه مراکز روانشناس تیو ترب

ضمن درخواست از مسئوالن وزارت آموزش کرده است،  جاديها او خانواده یجامعه علم نیرا در ب يیهاینگران اقدام نياز آنجا که ا

 ی، نکاتآموزان شدان نیو سرنوشت ا ینگهدار ،یریدستگ یچگونگ مورد در و شفاف قیارئه اطالعات دق یبراو پرورش 
 .ميشو یم ادآوري نهیزم نيرا در ا

 
 

استفاده از خدمات  یبرا نوجوانان و هاخانواده بیترغ یمهم برا یاز راهکارها یکياز مشکالت روان  يیزداانگ که یدر حال (1

 کند،یم جاديدر جامعه ا يیهاو سوء برداشت تيانگ را تقو نيا یبه نوع دست نياز ا یاقداماتاست،  یو روانشناس یروانپزشک

است که  یهيستند. بدهمبتال  یبه مشکالت روان نکهيا اي و اندنشده تیترب یبخوب ايدانش آموزان معترض  نکهياز جمله ا

 شوندیختالالت ما نيباعث بروز ا یطوالن یاست که در طول زمان یمحصول عوامل مختلف یاختالالت روانپزشک یریگشکل

 ندارد.  یاثر نیچن یخاص اجتماع طيشرا کيدر  یو اقدام اعتراض

 

 ونیطبق کنوانس نکهيضمن ا ندارد. يیجا تیو ترب میخشونت در نظام تعل گونه که مسئوالن آموزش و پرورش مستحضرند همان (2

 یو روان یکيزینت اعم از فاستفاده از خشو ز،یاز امضا کنندگان آن است( ن رانيا یاسالم یحقوق کودك )که جمهور یجهان

 کندیبه حل بحران نم یخشونت نه تنها کمک یریگاست که بکار یهي. بدمنع شده استسال(  18قبل از  نیکودکان )سن هیعل

 .ديافزایم یو رفتار یجانیه ،یاضطراب، مشکالت خلق ریکه بر مشکالت سالمت روان نظ

 

 طيمراقبت از کودکان و نوجوانان در شرا فهیمدرسه و وزارت آموزش و پرورش وظ یایخانه دوم کودکان است و اول مدرسه (3

 . آن محافظت کنند یهابیدر بحران و آس شدن ریآموزان در برابر درگاز دانش نيهمانند والد ديبا لذا دارند برعهده را بحران

 
تر دانش آموزان عيهرچه سر یآزاد یبرا، از اعمال هرگونه خشونت یریجلوگضمن  میخواهیاز مسئوالن آموزش و پرورش م لهینوسيبد

 .ها به آغوش خانواده و مدرسه فراهم شودآن فوری بازگشت امکانتا  کننداقدام  بازداشت شده
 

 

 هیأت مدیره انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
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