
 

 (محب) بحران در اجتماعی روانی های حمایت فعالیت اول: ارائه

 پاسخ سوال

طرح محب چیست؟ چه کسانی از طرح اول: . 1

و  خدمات طرح محب می توانند استفاده کنند؟

 چگونه؟

طرح محب که توسط دفتر مشاوره طراحی شده است به ارایه خدمات 

روان شناختی و اجتماعی به افرادی که در اثر وقوع بالیای آموزشی ، 

اطالع رسانی و سیب دیده اند می پردازد. یا انسان ساخت آطبیعی و 

آموزش های حوزه سالمت روان در  محله ها جهت آشنایی با بحران های 

ااحتمالی و نحوه مواجهه  و برخورد با عوارض آن از اقدامات اجتماع محورا 

کارشناسان مربوطه این برنامه می باشد. پس ار بروز حادثه یا بحران ، 

ابتدا با مراجعه به محل حادثه اجتماعی(  )روان شناس و یا مددکار

غربالگری انجام می دهند و متناسب با آن فرد را برای دریافت خدمات 

تخصصی روان شناختی و یا مددکاری اجتماعی به یکی از مراکز مشاوره 

 ارجاع می دهند تا بتوانند مشاوره و خدمات مددکاری دریافت کنند.

داوطلب هستند )روان خصص و افراد مت اعضای تیم محب که همگی-

شناس / مددکار اجتماعی( بعد از وقوع حادثه در محل حضور می یابند و 

 اثر از واقعه می نمایند، وبه صورت فعال اقدام به شناسایی و غربال افراد مت

نیازی نیست تا افراد به محل خاصی جهت دسترسی به خدمات طرح 

 د ارایه می شود.محب مراجعه کنند بلکه خدمت در محل خود فر

راد داوطلب با رشته های تخصصی مرتبط در حیطه های آموزش، اف . چه افرادی می توانند با تیم های محب همکاری کنند؟ 2

معاونت   و تحت نظر ماهنگیخدکمات روانشناختی . مددکاری با ه

ارئه خدمات  در خصوص  پیشگیری بهزیستی استان و شهرستان ،

ضمن ایجاد آمادگی  اقدام می نمایند . این خدمات  روانشناختی و مشاوره

در مردم برای مقابله روانی اجتماعی با بالیای طبیعی و انسان ساخت 

سبب پیشگیری از بروز تنشهای روانی اجتماعی ومقابله صحیح آن ها می 

 گردند.

. اگر حادثه یا اتفاقی افتاد چطور می توانیم با تیم های  3

 محب همکاری کنیم؟

صورت داوطلبانه از طریق مراجعه و معرفی خود به ادارات بهزیستی به 

 شهرستان .

پس از رخ دادن حوادث طبیعی مانند زلزله ، سیل و طوفان و اتفاقات  . محب در چه شرایطی مداخله می کند؟ 4

انسان ساخت مانند حوادث غیرمترقبه سقوط هواپیما ، تصادفات، 

 سوزی ها ، ...آتش

 تن تیم محب مجوز الزم دارد ؟. آیا داش 5

 

خیر، فقط الزم است با بهزیستی شهرستان ارتباط گرفته تا به یکی از تیم 

 های محب معرفی شوند .

حب افراد داوطلبی با سطح تحصیالت دیپلم و باالتر با هر رشته همیاران م . برای همکاری با تیم محب ، چه مدرکی قابل قبول است؟ 6

صورت داوطلبانه و افتخاری برای ارائه خدمات غیر ای می باشند که به 

حرفه ای در زمان رخداد بالیای طبیعی و انسان ساز مشارکت می کنند. 

تیم های تخصصی محب متشکل از روانشناس دارای مدرک کارشناسی 

ارشد روانشناسی و مشاوره ، مددکار بامدرک کارشناسی و دکتر روانپزشک 

 می باشند.



محب فقط در هنگامی که حادثه یا بحرانی  . آیا تیم های 8

 پیش می آید  فعال می باشد؟

خیر ، تیم های محب قبل از بروز حادثه یا بحران ، در محالت و اجتماعات 

با آموزش های حوزه سالمت روان در خصوص آمادگی مردمی برای مقابله 

 کارآمد و موثر برای اتفاقات احتمالی اقدام می شود. 

 مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان واحد پیشگیری. یت درتیم محب، چطور باید اقدام کنیم؟. برای عضو 7

 .  برخورداری از خدمات تیم های محب ، هزینه هم دارد؟ 9

 

 خیر، خدمات تیم های محب رایگان می باشند.

 


