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شماره
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اسم مسلک به فارسی
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معالج عمومی که در
ساحه صحت روانی کار
میکند
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روانشناس کلینیکی

Clinical Psychologist
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تربیتی با مهارت
اضافی در صحت
روانی
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مشاور روانی-اجتماعی

 Psycho-Socialمشاور روانی -اجتماعی که حد اقل دوازده پاس بوده و کورس
 Counselorآموزشی یک ساله مشاوره روانی اجتماعی را که توسط
دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه انکشاف یافته،
تکمیل نموده و تصدیق نامه ی آن را داشته باشد و میتواند تنها
خدمات مشاوره روانی-اجتماعی را برای نیازمندان عرضه
نمایند ،اما نسخه ادویه تجویز نمیتوانسته و رواندرمانی نمیتوانند

6

مدد کار اجتماعی

 Social Workerبه کسانی ابالغ میگردد که دیپلوم مسلکی در مددکاری اجتماعی
داشته باشند .شرط اساسی برای مددکار اجتماعی داشتن مدرک
لیسانس در مددکاری اجتماعی است .داشتن تحصیل چهار ساله
در کار اجتماعی برای داخل شدن در شغل کار اجتماعی الزم
است .برای کار نمودن در ساحات اختصاصی تر داشتن ماستری
در کار اجتماعی و تخصص نیاز است.
سه نوع تخصص اساسی مانند -1منابع بشری -2مدیریت
شخصی -3توسعه جامعه و کار اجتماعی صحی و روانی درین
مسلک موجود میباشد.

Medical Doctor
working in mental
health setting
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تعریف
متخصص طب روانی که بعد از فراغت از فاکولته طب دولتی
ویا خصوصی حد اقل  3سال آموزش تخصصی را در طب
روانی در یکی از شفاخانه های تدریسی تخصصی ،انستیتوت
تدریسی تخصصی ویا پوهنتون دولتی یا خصوصی داخلی و
خارجی دریافت نموده باشد .حق معاینه خانه و تجویز ادویه را
دارا میباشد.
داکتر راجستر شده طب ،که حد اقل کورس آموزشی  3-2هفته
ای صحت روانی را در مراقبت های صحی اساسی و  6-3ماهه
صحت روانی را درشفاخانه های عمومی که توسط دیپارتمنت
صحت روانی وزارت صحت عامه تائید شده باشد گرفته
باشد.حق تداوی طبی مریضان روانی خفیف و شدید روانی را
مطابق رهنمود های تصویب شده مراقبت های صحی اساسی و
مراقبت های شفاخانه ای دارند.
روانشناس کلینیکی که آموزش رسمی به سویه لیسانس در رشته
"روانشناسی" را در یکی از پوهنتون های شناخته شده دولتی و
یا خصوصی خارجی یا داخلی تکمیل نموده ،برعالوه ،دوسال
دوره ماستری در بخش روانشناسی کلینیکی را در یکی از
انستیتوت ها و یا پوهنتون های دولتی و یا خصوصی خارجی یا
داخلی تکمیل نموده باشد .این افراد در ارزیابی های روانی،
مداخالت مشاوره روانی-اجتماعی و رواندرمانی اختالالت
روانی سهیم میباشند .آنها ادویه را تجویز نمینمایند مگر از
مداخالت روانی مانند رواندر مانی شناختی -رفتاری ،
روانکاوی وغیره استفاده مینمایند.
روانشناسان عمومی یا تربیتی که آموزش رسمی به سویه لیسانس
در رشته "روانشناسی عمومی یا تربیتی" را در یکی از پوهنتون
های شناخته شده دولتی و یا خصوصی داخلی و یا خارجی
تکمیل نموده باشند.
برعالوه ،این افراد باید آموزش های اضافی را در قسمت مسایل
صحت روانی و مشاوره های روانی-اجتماعی فرا گرفته و با
بسته های دیپارتمنت صحت روانی و مشاوره های روانی-
اجتماعی وزارت صحت عامه و رهنمود های مربوطه آن
آشنایی داشته باشند و حق دارند برای نیازمندان صرف مشاوره
های روانی-اجتماعی را عرضه کنند ،اما نسخه ادویه تجویز
نتوانسته و رواندرمانی نمیتوانند
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مددکار اجتماعی طب
روانی
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مددکاری اجتماعی -
صحت

9

شغل درمانگر

10

نرس طب روانی

11

نرس ایکه در ساحه
صحت روانی کار
میکند
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مرکز مشاوره روانی-
اجتماعی

13

مرکز رواندرمانی

 Psychiatric Socialمددکار اجتماعی طب روانی یک شخص که ماستری و تخصص
 Workerدر مددکاری اجتماعی طب روانی داشته ،که با مردم و خانواده
های نیازمند به صحت روانی ،اساسا ٌ در شفاخانه های صحت
روانی ،کلینیک های رهنمای اطفال ،مراکز سوء استفاده مواد و
یا دیپارتمنت خدمات اجتماعی کار مینماید ،اما حق نسخه و
تجویز ادویه را ندارند.
 Health- Socialمدد کار اجتماعی صحت یک فردی که فارغ صنف  12بوده و
 Workerاز طریق امتحان ورودی پوهنتون (کانکور) به انستیتوت علوم
صحی متوسط داخل شده و کریکولوم دو ساله را موفقانه تکمیل
نماید و مشاوره های روانی-اجتماعی و مداخالت در جامعه را
فراهم مینماید ،اما حق نسخه و تجویز ادویه و رواندرمانی را
ندارند.
Occupational
Therapist

Psychiatric Nurse

Nurse working in MH
setting

کسانی اند که آموزش بسویه لیسانس ( 4سال) و برنامه ماستری
( 2سال) در احیای مجدد از یکی از مراجع تحصیالت عالی
دولتی و یا خصوصی داخلی و یا خارجی داشته باشند .شغل
درمانگر به اشخاص نیازمند به خدمات صحت روانی و معلولیت
ها جهت پیش بردن شغل ها یا کار های روزمره شان بصورت
مستقل کمک مینماید تا آنها را در پیشبرد امور روزمره توانمند
سازند ،اما حق نسخه و تجویز ادویه را ندارند.
نرس طب روانی یک شخص مسلکی که آموزش رسمی نرسنگ
را دریک پوهنتون شناخته شده با درجه  14پاس یا تکمیل نموده
و آموزش رسمی دو ساله را در نرسنگ طب روانی که منجر به
دیپلوم خاص یا باال تر از ان در نرسنگ طب روانی میشود،
گرفته باشد اما حق نسخه و تجویز ادویه را ندارند.
نرسانی که آموزش نرسنگ را در یک پوهنتون های شناخته شده
دولتی یا خصوصی داخلی و یا خارجی با اقالٌ دیپلوم یا درجه
لیسانس  14پاس یا دیپلوم دارد .برعالوه ،این فرد باید به اساس
بسته صحت روانی برای نرسها که توسط دیپارتمنت صحت
روانی وزارت صحت عامه انکشاف یافته ،آموزش دیده باشد،
اما حق نسخه و تجویز ادویه را ندارند.

 Psychosocialبه ان مرکز اطالق می گردد که در ان خدمات مشاوره
 counseling centerروانی اجتماعی دریک مرکزاختصاصی جداگانه ویا به
شکل مدغم درمراکز صحی جامع  ،شفاخانه ولسوالی ،
شفاخانه حوزوی ،شفاخانه های اختصاصی صحت روانی
 ،شفاخانه های تداوی معتادین و شفاخانه های عمومی
دیگر و یا دریکی ازشفاخانه های خصوصی منحیث یک
دیپارتمنت اختصاصی توسط کارمندان مسلکی عرضه
میگردد .
 Psychotherapyبه ان مرکزاطالق می گردد که دران خدمات روان درمانی
 ( centerمداخله های روانی مانند روان درمانی شناختی –
رفتاری وغیره استفاده میشود) ویا هم خدمات مشاوره
روانی اجتماعی وروان درمانی هردوان ازطریق
مرکزاختصاصی جداگانه ویا به شکل مدغم درشفاخانه
حوزوی ،شفاخانه های تداوی معتادین ،شفاخانه های
اختصاصی صحت روانی و شفاخانه های عمومی دیگر و
یا دریکی ازشفاخانه های خصوصی منحیث یک
دیپارتمنت اختصاصی توسط روانشناس کلینکی عرضه
می گردد .
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