
 شناسنامه شاخص های سالمت روانی / اجتماعی و اعتیاد ) پانل کارشناس سالمت روان(

 اداره سالمت روان                        
 روان سالمت کارشناس

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف

1 

 گروهی آموزش پوشش درصد

 ارجاع( مسیر از) زندگی مهارت

 افرادآموزش تعداد

 مهارت گروهی ديده

 توسط زندگی

 روانشناس 

تعداد افراد ارجاع شده 

از بهورزو مراقب سالمت  

 به روانشناس 

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان

 ) آموزش هايی که در داخل مرکز داده شده ( 

 تايپ کلمه سالمت روان  درباکس مراقبت  –گزارش اقدام ها –گزارشها ، گزارش مراقبتها '

 عنوان درسه گروه سنی :3انتخاب اين  

ارجاع به انتخاب گزينه -سالل غیرپزشک11تا11برای گروه سنی نوجوان:مراقبت سالمت روان-1

 فرزند پروری و مهارت های زندگی جهت شرکت در آموزش ها روانشناس

انتخاب گزينه  -سال غیرپزشک11-22وزه سالمت روان غربالگری اولیه درح:  برای گروه سنی جوان -2

 فرزند پروری و مهارت های زندگی جهت شرکت در آموزش ها ارجاع به روانشناس

ارجاع به روانشناس برای انتخاب گزينه  -برای گروه سنی میانسال  :ارزيابی سالمت روان غیرپزشک-3

  آموزش های گروهی

 بت و جستجو و داده های سه گزينه را جمع می کنیمدر باکس تاريخ، تاريخ  مورد نظررا ث

2 
 انفرادی آموزش ساعت نفر

  زندگی مهارت

به خاطر اينکه کسر مطرح نیست نیازی به 

 صورت و مخرج نیست

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان

 جمع تعداد ساعات آموزشی مهارتهای زندگی  را بر تعداد کل افراد آموزش ديده ضرب می کنیم 

3 

 به شده ارجاع افراد تعداد

 دریافت برای روانشناس

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت   زندگی مهارت آموزش

 و مخرج نیست

 تايپ کلمه سالمت روان  درباکس مراقبت  –گزارش اقدام ها –گزارشها ، گزارش مراقبتها '

 عنوان درسه گروه سنی :3انتخاب اين  

فرزند پروری و مهارت های  جهت شرکت در آموزش ها ارجاع به روانشناسانتخاب گزينه -سالل غیرپزشک11تا11برای گروه سنی نوجوان:مراقبت سالمت روان-1

 زندگی

فرزند پروری  جهت شرکت در آموزش ها ارجاع به روانشناسانتخاب گزينه  -سال غیرپزشک11-22وزه سالمت روان غربالگری اولیه درح:  برای گروه سنی جوان -2

 و مهارت های زندگی

  ارجاع به روانشناس برای آموزش های گروهیانتخاب گزينه  -برای گروه سنی میانسال  :ارزيابی سالمت روان غیرپزشک-3

بت و جستجو و داده های سه گزينه را جمع می کنیمدر باکس تاريخ، تاريخ  مورد نظررا ث  

4 

 دیده آموزش افراد تعداد

 بصورت زندگی های مهارت

 (   ارجاع مسیر از خارج) گروهی

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

گروهی از مسیر ارجاع يا خارج از مسیر ارجاع قابل تفکیک نیست  بصورت زندگی های مهارت ديده آموزش افراد تعداد  

  جلساتی که درخارج از مرکز تشکیل شده بعنوان خارج از مسیر ارجاع در نظر گرفته شود

5 

 گروهی آموزش پوشش درصد

/  مرکز)زندگی های مهارت

 (دانشگاه

تعداد افراد گروه 

هدف آموزش 

گروهی ديده مهارت 

های زندگی توسط 

 روانشناس 

سال در باکس سنی مشخص و جستجو  06تا  11مديريت/ساخت گزارش / جمعیت  استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان  سال  06تا  11تعداد افراد   



6 

 گروهی آموزش پوشش درصد

 مسیر از)فرزندپروری مهارت

 (ارجاع

تعداد افراد گروه 

هدف آموزش 

گروهی ديده 

فرزندپروری  توسط 

 روانشناس 

تعداد افراد ارجاع شده 

از بهورزو مراقب سالمت  

 به روانشناس

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان  استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان 

7 
 انفرادی آموزش ساعت نفر 

 فرزندپروری مهارت

مطرح نیست نیازی به به خاطر اينکه کسر 

 صورت و مخرج نیست

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان

 جمع تعداد ساعات آموزشی مهارتهای زندگی  را بر تعداد کل افراد آموزش ديده ضرب می کنیم

8 

 به شده ارجاع افراد تعداد

 دریافت برای روانشناس

نیازی به صورت به خاطر اينکه تعداد مطرح است   فرزندپروری مهارت آموزش

 و مخرج نیست

 تايپ کلمه سالمت روان  درباکس مراقبت  –گزارش اقدام ها –گزارشها ، گزارش مراقبتها '

 عنوان درسه گروه سنی :3انتخاب اين  

ند پروری و مهارت های فرز جهت شرکت در آموزش ها ارجاع به روانشناسانتخاب گزينه -سالل غیرپزشک11تا11برای گروه سنی نوجوان:مراقبت سالمت روان-1

 زندگی

فرزند پروری  جهت شرکت در آموزش ها ارجاع به روانشناسانتخاب گزينه  -سال غیرپزشک11-22غربالگری اولیه درحوزه سالمت روان :  برای گروه سنی جوان -2

 و مهارت های زندگی

  به روانشناس برای آموزش های گروهی ارجاعانتخاب گزينه  -برای گروه سنی میانسال  :ارزيابی سالمت روان غیرپزشک-3

 در باکس تاريخ، تاريخ  مورد نظررا ثبت و جستجو و داده های سه گزينه را جمع می کنیم

9 

 دیده آموزش افراد تعداد

 فرزندپروری های مهارت

 مسیر از خارج) گروهی بصورت

    (ارجاع

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

گروهی از مسیر ارجاع يا خارج از مسیر ارجاع قابل تفکیک نیست  بصورت زندگی های مهارت ديده آموزش افراد تعداد  

 جلساتی که درخارج از مرکز تشکیل شده بعنوان خارج از مسیر ارجاع در نظر گرفته شود

16 

 گروهی آموزش پوشش درصد

  فرزندپروری های مهارت

 (دانشگاه/ مرکز)

تعداد افراد گروه 

هدف آموزش 

گروهی ديده 

مهارتهای فرزند 

پروری توسط 

 روانشناس 

سال در باکس سنی مشخص و جستجو  12تا  2مديريت/ساخت گزارش / جمعیت  استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان  سال   12تا  2جمعیت   

11 

درصد پوشش آموزش 

روانشناختی برای بیماران مبتال 

افسردگی ارجاع شده به اختالل 

 از سوی پزشک

تعداد )بیماران مبتال 

به اختالل 

افسردگی( ارجاع 

شده از پزشک که 

تحت مداخالت 

 مختصر

)آموزشهای 

روانشناختی( توسط 

روانشناس قرار 

 گرفته اند

تعداد )بیماران مبتال به 

اختالل افسردگی( ارجاع 

 شده از پزشک 

اس از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشن

 سالمت روان استخراج گردد

پیام ها/ارجاعات/ارجاعات دريافتی/ارجاع دهنده ) پزشک(/ شمارش مواردی که با افسردگی ارجاع 

 داده شده اند

نموده را ارسال  ماریب نياطالعات ا  -گرانيد یبرا یریگیپ-صیتشخ -تيزيپزشک در قسمت واگر  

شودمی مشخص  یریگیپ یبرابطور مشخص  مارانیب ستیلباشد :  



12 

درصد پوشش آموزش 

روانشناختی برای بیماران مبتال 

به اختالالت اضطرابی ارجاع 

 شده از سوی پزشک

تعداد )بیماران مبتال 

به اختالالت 

اضطرابی( ارجاع 

شده از پزشک که 

تحت مداخالت 

 مختصر

)آموزشهای 

روانشناختی( توسط 

روانشناس قرار 

 گرفته اند

تعداد )بیماران مبتال به 

اختالل اضطرابی( ارجاع 

 شده از پزشک 

از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس 

 سالمت روان استخراج گردد

پیام ها/ارجاعات/ارجاعات دريافتی/ارجاع دهنده ) پزشک(/ شمارش مواردی که با اختالالت اضطرابی 

 ارجاع داده شده اند

را ارسال نموده  ماریب نياطالعات ا  -گرانيد یبرا یریگیپ-صیشخت -تيزياگر پزشک در قسمت و

 شود یمشخص م یریگیپ یبطور مشخص برا مارانیب ستیباشد :ل

13 
های درصد پوشش آموزش

 خودمراقبتی به سفیران سالمت

تعداد سفیر سالمت  

آموزش ديده در 

زمینه خودمراقبتی 

در حوزه سالمت 

 روان

 تعداد سفیران سالمت

از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس 

سالمت روان استخراج گردد) افراد شرکت کننده در 

 جلسات خود مراقبتی(

 تعداد سفیران سالمت از اکانت روان شناس قابل استخراج نیست 

 ( )جهت پی بردن به تعداد سفیران سالمت از مراقبین و يا بهورزان پرسیده شود

11 

فعال درصد موارد پیگیری 

اورژانس روانپزشکی 

 )خودکشی(

تعداد افراد دارای 

-افکار خودکشی 

موارد اقدام به 

خودکشی و خانواده 

موارد فوت ناشی از 

خودکشی که توسط 

روانشناس پیگیری 

 شده اند

تعداد افراد دارای افکار 

موارد اقدام -خودکشی 

به خودکشی و مواردفوت 

 ناشی از خودکشی 

مات تخصصی کارشناس از دفتر ثبت و گزارش خد

 سالمت روان استخراج گردد

از دفتر ثبت و گزارش خدمات تخصصی کارشناس سالمت روان استخراج گردد ) تعداد کل افراد مرتبط 

 با خودکشی(

11 

 کودک مثبت موارد درصد

 تکمیلی غربالگری در آزاری

 اجتماعی سالمت خطر عوامل

تعداد موارد مثبت 

کودک آزاری در 

تکمیلی غربالگری 

عوامل خطر سالمت 

 اجتماعی

تعداد کل غربالگری 

تکمیلی سالمت 

 اجتماعی 

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان 
گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت انتخاب فرم ارزيابی 

مورد نظر/جستجو  سالگی /انتخاب تاريخ 11روزگی تا  1تکمیلی سالمت اجتماعی /انتخاب سن   

10 

 دموار فعال پیگیری موارد درصد

  آزاری کودک

تعداد موارد کودک 

آزاری که پیگیری 

 فعال شده اند 

تعداد موارد مثبت 

 کودک آزاری 

استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان) تعداد موارد 

 کودک آزاری که حداقل دو بار پیگیری شده اند (
 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان ) تعداد موارد کودک آزاری(

11 

 دموار فعال پیگیری موارد درصد

  آزاری همسر

آموزش  تعداد افراد

 ديده وتوانمندشده 

  مثبت غربال موارد

 تکمیلی خشونت

 خانگی

 غربال موارد تعداد  

 تکمیلی خشونت  مثبت

 خانگی

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان  استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان 



11 

 توانمندسازی پوشش درصد

 خشونت مثبت غربال موارد

 خانگی

تعداد موارد 

خشونت خانگی 

)همسر آزاری که 

آموزش ديده و 

مداخله مختصر 

 شده اند 

تعداد موارد مثبت 

 خشونت خانگی

گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش تشخیص ها/ انتخاب فرم خشونت خانگی غیر پزشک /انتخاب  سالمت رواناستخراج از دفتر کارشناس 

 خشونت خانگی) همسر آزاری( و خشونت فیزيکی 
 

داداره پیشگیری و ردمان سوء مصرف موا   
 کارشناس سالمت روان

 مخرج کسر مسیر استخراج مسیر استخراج صورت کسر مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف

1 

 هاولی غربالگری مثبت موارد تعداد

 مراقب کارشناس از ارجاعی

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 مورد نظر  یها خيبعد از مشخص نمودن  تار

 ها  / در باکس مراقبت : صی/گزارش مراقبت ها/ گزارش تشخگزارش

 -، مواد و الکل  اتیبا مصرف دخان یریدرگ هیاول یغربالگر -2 "سال( غیرپزشک 11تا  10، مواد و الکل ) اتیبا مصرف دخان یریدرگ هیاول یغربالگر نهيگز

 و جستجو شود   پيسال( غیرپزشک تا 06تا  36، مواد و الکل ) اتیبا مصرف دخان یریدرگ هیاول یغربالگر -3 "پزشک( ریجوانان )غ

 مثبت همه موارد با هم جمع شود   یغربال ها-

2 

 تکمیلی غربالگری موارد تعداد 

 و مواد دخانیات، مصرف اختالالت

 الکل

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

تجو جس-انتخاب آزمون غربالگری درگیری با  سیگار و مواد )ارزيابی تکمیلی( -تايپ کلمه مواد در باکس خدمت -گزارش تشخیص -گزارش مراقبتها -گزارشها

 مشاهده خدمت گیرندگان 

 

3 

 با شده شناسایی موارد کل تعداد

 مصرف اختالالت باال و متوسط خطر

 دخانیات

است نیازی به صورت به خاطر اينکه تعداد مطرح 

 و مخرج نیست

تايپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزيابی  -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -گزارشها

پ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری تاي -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -انتخاب خطر متوسط و گزارشها -جستجو-تکمیلی(

 انتخاب رفتار پر خطر دارد  -جستجو-درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزيابی تکمیلی(

4 

 با شده شناسایی موارد کل تعداد 

 اختالالت باال و متوسط خطر سطح

 مواد مصرف

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

تايپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزيابی  -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -گزارشها

لگری آزمون غربا تايپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -انتخاب خطر متوسط و گزارشها -جستجو-تکمیلی(

 انتخاب رفتار پر خطر دارد -جستجو-درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزيابی تکمیلی(

1 

 با شده شناسایی موارد کل تعداد 

 اختالالت باال و متوسط خطر سطح

 الکل مصرف

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

تايپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزيابی  -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -گزارشها-1

 انتخاب خطر متوسط  رفتار پر خطر -جستجو-تکمیلی(

  



0 

 به شده ارجاع موارد کل تعداد 

 پزشک
نیازی به صورت به خاطر اينکه تعداد مطرح است 

 و مخرج نیست

 استخراج از دفتر روان شناس

1 

 یتکمیل غربالگری موارد کل تعداد 

 در الکل و مواد مصرف اختالالت

 مادران گروه

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 -اانتخاب ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد ) ارزيابی تکمیلی( -تايپ کلمه تکمیلی-گزارش مراقبتهای انجام شده  -گزارش مراقبتها -گزارشها

 مشاهده تعداد خدمت گیرنده درباکس سبز  -جستجو -انتخاب جنسیت ) زن(

2 

 شناسایی باردار مادران کل تعداد

 باال و متوسط خطر سطح با شده

 و الکل دخانیات مصرف اختالالت

 مواد

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 -جستجو-تایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگار و مواد )ارزیابی تکمیلی( -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -گزارشها

و مواد )ارزیابی  رتایپ کلمه تکمیلی در باکس مراقبت : آزمون غربالگری درگیری با الکل، سیگا -گزارش تشخیص  –گزارش مراقبتهای انجام شده  -انتخاب خطر متوسط و گزارشها

 انتخاب رفتار پر خطر دارد  -جستجو-تکمیلی(

16 
 مداخله خدمت ارایه ساعت نفر 

  مختصر

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان 

11 
 مداخله خدمات ارایه ساعت نفر 

 کوتاه رفتاری شناختی

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 مراجعه کنندگان با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد افراد مداخله شدهمجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای 

 ) تعداد افراد مداخله شده: گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش اقدام ها/ افراد 

12 
 مداخله خدمت ارایه ساعت نفر 

 باردار مادران به مختصر

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

کل سوء مصرف مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان) زنان باردار ( با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان با مش

 مواد و الکل ) باردار(

13 

 مداخله خدمات ارایه ساعت نفر 

 مادران به کوتاه رفتاری شناختی

 باردار

است نیازی به صورت به خاطر اينکه تعداد مطرح 

 و مخرج نیست

کل سوء مصرف مجموع کل ساعتهای انجام مداخله مختصر برای مراجعه کنندگان) زنان باردار ( با مشکل سوء مصرف مواد و الکل ضربدر تعداد مراجعان با مش

 مواد و الکل ) باردار(

11 
 پوشش تحت باردار مادر ساعت نفر  

 گروهی های آموزش

تعداد مطرح است نیازی به صورت به خاطر اينکه 

 و مخرج نیست

 مجموع کل ساعات آموزشی پیشگیری از سوء مصرف مواد که گروه هدف مادران باردار بوده  ضربدر تعداد مادر باردار شرکت کننده در جلسه

11 

 ارجاع باردار مادران کل تعداد 

 درمان تخصصی مراکز به شده

 و مواد دخانیات، مصرف اختالالت

 الکل

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 استخراج از دفتر روان شناس 

10 

 به شده ارجاع بیماران کل تعداد

 اختالالت درمان تخصصی مراکز

 الکل و مواد دخانیات، مصرف

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

در باکس مراقبت / انتخاب گزينه  -گزارش/گزارش مراقبت ها/ گزارش اقدام ها/ انتخاب فرم  ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد ) ارزيابی تکمیلی(

 ارزيابی بیشتر و درمان تخصصی تر 

11 
 حوزه در فردی آموزش نفرساعت 

  الکل و مواد دخانیات، اختالالت

تعداد مطرح است نیازی به صورت به خاطر اينکه 

 و مخرج نیست

 انتخاب آموزش خود مراقبتی -گزارش/ گزارش مراقبت ها/گزارش اقدام ها / انتخاب فرم ازمون غربالگری درگیری با الکل سیگار و مواد ) ارزيابی تکمیلی(



11 
 برنامه آموزشی پوشش ساعت نفر 

 سالم نوجوان

نیازی به صورت به خاطر اينکه تعداد مطرح است 

 و مخرج نیست

 مجموع ساعات آموزش داده شده با موضوع نوجوان سالم ضربدر تعداد نفرات شرکت کننده

12 
 آموزشی استاندارد دوره تعداد

 ساعت( نفر)  سالم نوجوان

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 تعداد دوره برگزار شده نوجوان سالم 

26 

 گروهی آموزش پوشش نفرساعت 

 مصرف اختالالت از پیشگیری

 الکل و مواد دخانیات،

به خاطر اينکه تعداد مطرح است نیازی به صورت 

 و مخرج نیست

 تعداد کل ساعات آموزش گروهی با موضوع پیشگیری از اختالالت مصرف دخانیات مواد و الکل ضربدر تعداد شرکت کنندگان 

 اداره سالمت اجتماعی
 کارشناس سالمت روان 

 مسیر استخراج مخرج کسر مسیر استخراج صورت کسر مخرج کسر صورت کسر عنوان شاخص رديف

 در همسرآزاری مثبت موارد درصد 1

 خطر عوامل تکمیلی غربالگری

 اجتماعی سالمت

تعداد موارد مثبت 

همسرآزاری در 

غربالگری تکمیلی 

عوامل خطر سالمت 

 اجتماعی 

غربالگری تعداد کل 

تکمیلی عوامل خطر 

 سالمت اجتماعی

 تعداد موارد همسر آزاری که در دفتر ثبت شده است  

گزارش ها/گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت 

انتخاب فرم ارزيابی تکمیلی سالمت اجتماعی روان شناس / مشخص نمودن تاريخ / 

 جستجو /تعداد غربالگری انجام يافته 

 آزاری کودک مثبت موارد درصد 2

 رخط عوامل تکمیلی غربالگری در

 اجتماعی سالمت

رد مثبت تعداد موا

کودک آزاری در 

غربالگری تکمیلی 

عوامل خطر سالمت 

 اجتماعی

تعداد کل غربالگری 

تکمیلی سالمت 

 اجتماعی 

 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان 

گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش مراقبت های انجام شده /در باکس مراقبت انتخاب 

سالگی /انتخاب  11روزگی تا  1فرم ارزيابی تکمیلی سالمت اجتماعی /انتخاب سن 

 تاريخ مورد نظر/جستجو 

 موارد فعال پیگیری موارد درصد 3

  آزاری کودک

تعداد موارد کودک 

آزاری که پیگیری 

 فعال شده اند 

تعداد موارد کودک 

 آزاری 

استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان) تعداد موارد کودک آزاری که 

 حداقل دو بار پیگیری شده اند (
 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان ) تعداد موارد کودک آزاری(

 موارد فعال پیگیری موارد درصد 4

  آزاری همسر

آموزش  تعداد افراد

 ديده وتوانمندشده 

 همسر آزاری موارد

همسر  موارد تعداد  

 آزاری

استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان) تعداد موارد همسر آزاری که 

 حداقل دو بار پیگیری شده اند (
 استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان 

 موارد توانمندسازی پوشش درصد 5

 خانگی خشونت مثبت غربال

تعداد موارد خشونت 

خانگی )همسر آزاری 

که آموزش ديده و 

مداخله مختصر شده 

 اند 

تعداد موارد مثبت 

 خشونت خانگی

گزارش/گزارش مراقبت ها/گزارش تشخیص ها/ انتخاب فرم خشونت خانگی غیر  استخراج از دفتر کارشناس سالمت روان

 پزشک /انتخاب خشونت خانگی) همسر آزاری( و خشونت فیزيکی 
 

 


