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 رهنمود بحث های انفرادی و گرویه

I. در جهان 
 
 صحت روان

 دارندمیلون اختالالت  450 .1
 
 روان

 و عصبی تشکیل میدهد  .2
 
 صحت را اختالالت روان

 
 تمام بارجهان

 درسال 800000یک تن خودکشی مینماید  یعب   40درهر .3

 خود کشی ها در ممالک با درامد کم و متوسط  .4

 را در طول عمر میگذراند 4از هر .5
 
 نفر  یک نفر یک اختالل روان

یس  الک با درامد کم و متوسط بهدر مم ٪۸۵ازمردم در ممالک با درامد باال و   .6  دستر
 
خدمات صحت روان

 ندارند. 

  2030-2010( تریلیون دالرامریکانی خساره بی   16)  .7
 
 (2018)فورم اقتصادی جهان

ف میکنند ٪۵٪ درممالک با درامد کمتر و 1تقریبا  .8  متر
 
 درممالک با درامد به خدمات صحت روان

9.  
 
 دالر عواید اضافه  4در مقابل هر یک دالر مرصف در خدمات صحت وران

ی است .10  یک حق بشی
 
 مردم باید از ان مستفید شوند -داشیر  صحت روان

II.  انفرادی در گروپ  بحث 

 سواالت انفرادی : 



 خود و  .1
 
 را در جهت حفظ سالمت روان

ر
افراد  نظر به امکانات دست داشته تان در ظرف یک سال گذشته چه اهتمامان

 باشد، هر تالیسی  
 
وری نیست که این منحرصا خرید ادویه یا رفیر  به داکتر روان خانواده تان هزینه نموده اید؟  البته ض 

 آنها انجام داده اید شامل این اهتمامات میباشد مانند گوش دادن به نیاز های انها و یا ایجاد 
 
که برای حفظ بهبودی روان

هماحول رسگرم کننده،  خرید و   سایل و یا اجرای سفر و غت 

نظر به توانمندی اقتصادی تان در ظرف یک سال گذشته چه فیصدی از عواید تان را بشکل اگاهانه به مقصد حفاظت  .2

 هزینه نموده اید؟ 
 
 خود و یا افراد خانواده تان و وقایه انها از اختالالت روان

 
 سالمت روان

 افراد و خانواده تان چیست؟برنامه سال اینده شما برای بهبود وارتقای ص .3
 
 حت روان

 انها هزینه نماید؟  .4
 
ا در سال آینده میخواهید برای بهبود صحت روان  چه مقدار از مجموع عواید خویشی

III.  در گروپ 
ر
 بحث مدیرن

 :
ر
 سواالت مدیرن

1.   
 
 را برای حفاظت و بهبود سالمت روان

ر
کارمندان اداره منحیث یک از مدیران سطح عایل یک سازمان چه تدابت  و اقدامان

ی از متاثر شدن انها توسط فشار ها و اختالالت   کارکنان و جلوگت 
 
رویدست گرفته اید که هدف ان ارتقای صحت روان

 باشد مثال فراهم نمودن حمایت در داخل سازمان یا جالب ساخیر  محیط کاری
 
 روان

 کارکنان اداره هزینه نموده اید ؟ مهم  ایا در یک سال گذشته بشکل اگاهانه برای برنامه های بهبود و ارتقای  .2
 
صحت روان

نیست که این هزینه بندی مستقل باشد بلکه بشکل مدغم مثال تهیه غذای متنوع ، یا ضف غذا بشکیل که زمینه تبادل 

 نظریات و نشست هار را تسهیل کند؟ یا تجلیل از روز های میل و عنعنوی به هدف ایجاد ماحول متفاوت

 کارکنان اداره تان چیست؟برنامه سال این .3
 
 ده شما برای بهبود وارتقای صحت روان

 افراد اداره رسمایه گذاری کنید؟  .4
 
 در سال آینده به چه مقدار و از کدام طریق میتوانید روی بهبود صحت روان

IV. جمع بندی و خالصه نتایج 

V.  
 
 ارسال نتایج و خالصه بحث ها به امریت صحت روان

 

ام  با احتر

 امریت صحت روان  

 

 


