
 سطح خدمتفقنامه توا

 "(ارائه حمایت های روانی اجتماعی در بحران )محب "

 

 مقدمه-1

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي در راستاي پيشگيري اوليه و ثانويه و ارتقائ سالمت روان اقشار و با ارائه خدمات مشاوره 

 .دانش عمومي در حوزه سالمت روان فعاليت مي نمايد باالبردن و اگاهسازي و حوادث و باليا در اجتماعي رواني خدمات  و

 هدف-2

هدف غايي و نهايي طرح محب ارتقاي سطح بهداشت و سالمت روان افراد جامعه است و طرح شبکه خدمات مشاوره اي و 

مشکالت و حمايتهاي رواني اجتماعي در بالياي طبيعي با تاکيد بر توانمند سازي اجتماعات محلي به منظور پيشگيري و کاهش 

 با آموزشي کارگاههاي و جلسات برگزاري قالب در عمومي آگاهي باالبردن هدف با و بااليا از پس اجتماعي –اختالالت رواني 

  .دارد جامعه آحاد مهارتهاي  ارتقائ در سعي...  و سوگ مشاوره ، اوليه کمکهاي ، استرس کنترل ، خشم کنترل چون موضوعاتي

 مسئولیت -3

خدمات مشاوره آگاهسازي ، مداخالت پيشگيرانه درماني و مداخالتي به گروه هدف مبتني بر نياز و در حد مقدورات و ارائه     -

     ... ظرفيت هاي موجود) اعتبارات ابالغي ( پس از حوادث طبيعي چون سيل ، زلزله و

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

 : مدارک خاصي الزم نيست مدارک الزم براي دريافت خدمات

 مدت زمان انجام خدمت : ساالنه

 (تعداد مرتبه مراجعه حضوري : قابل اندازه گيري نيست )بستگي به نوع مشکل و حادثه دارد

 زمان دسترسي به خدمت : درزمان بروز حادثه

 هزینه ها و پرداخت ها-5

 . رايگان مي باشدتعرفه از خدمت گيرنده دريافت نمي گردد .و ارائه خدمت بصورت 

 

 دوره عملکرد-6

سال  3-5دوره اجراي طرح محب در طول سال مي باشدو اعتبار پروانه فعاليت مراکز سالمت روان و موسسات مجري طرح محب 

  . مي باشد

 امه نخاتمه توافق-7

باشد با اطالع قبلي و چنانچه به تشخيص رياست سازمان ومعاونت تخصصي ومقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر 

 .موازين سازمان و براساس دستورالعملهاي اجرايي سازمان اقدام خواهد شد


