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   » بسمه تعالي« 

  »ورالعمل تشكيل و تكميل پرونده بهداشت رواني مسابقات ملي مهارتدست« 

  :مقدمه 

بـه  . اهداف هر پروژه ، وجود برنامه اي نظامند و تعيين گام به گام فرايند عملياتي و اجرائـي آن از ضـروريات اسـت                       براي تحقق   

ح سـازگاري هـر يـك از آنـان در     منظور گسترش بهداشت رواني بين شركت كنندگان در مسابقات ملـي مهـارت و تـشخيص سـط                

دقت و صحت در تشكيل و تكميل پرونده با . موقعيت هاي مختلف ، پرونده بهداشت رواني براي هر يك از افراد تشكيل مي شود           

  .توجه به روشهاي علمي مي تواند اقدامي اثربخش براي همه شركت كنندگان باشد

  :مراحل تشكيل و تكميل پرونده 

  حرمانه به شكل زير براي كليه شركت كنندگان استان اختصاص يك برگ م-1

  )محرمانه(                                                       :فهرست مشخصات شركت كنندگان در مسابقات ملي مهارت استان 

 رديف

نام و نام خانوادگي 

به ترتيب حروف (

  )الفبا

  مدرك  تاريخ تولد
رشته 

  تحصيلي

رشته شركت 

  بقهدر مسا
  مالحظات

              

              

              
  

   براي هر يك از افراد30 ×24شه اي پالستيكي به ابعاد پواختصاص   -2

  

 براي شناخت مناسب هر فرد از جهت ويژگي هاي شخصيتي و عاطفي ، مـشاهده دقيـق عملكـرد و رفتـار فـرد در موقعيتهـاي        -3

ايـن فهرسـت   . تعادل رواني تدوين شده استاز اين رو فهرست مشاهدات سازگاري و . مختلف مي تواند آغاز خوبي براي كار باشد       

 و به طور محرمانه براي كليه شركت كنندگان در شرايط مختلـف             قرار مي گيرد  .. ) .مربي، سرپرست و يا     (در اختيار مسؤل مربوطه     

  .كه نام بعضي از آنها در ماتريس مربوطه آمده است عالمت زده مي شود



اين فهرست در طول دوره قبل از اعزام نهائي شركت كنندگان در چندين مرحله تكميـل و در پرونـده نگهـداري مـي شـود تـا از                       

بنابراين مسؤل مربوطـه    .  آنها نيمرخ رواني فرد مشخص شده و براي اقدامات بعدي برنامه ريزي باليني صورت گيرد               طريق مقايسه 

در استان به طور منظم هر ماه يكبار فهرست مشاهدات تعيين شـده و سـاير يادداشـت هـاي الحـاقي را بـراي كميتـه خـدمات روان              

  . شناختي و بهداشت رواني در ستاد ارسال مي كند

 اين نكات و يا هر نكته ممكن است مسؤل مربوطه در مشاهدات خود ، نكاتي را مشاهده كند كه در فهرست مشاهدات موجود نيست            -4

را براي سازگاري بيشتر فرد كمك كند يادداشت و ارسال مي كند تا  كميته روان شناختي و بهداشت روانيديگري كه مي تواند 

تكميل كننده و شماره تلفن تماس براي كسب اطالعات بيشتر احتمـالي از طـرف كميتـه مـذكور              ام    قيد ن . در پرونده وي نگهداري شود    

  .ضروري است

 و درصـورت نيـاز بـه        مواردي كه بايد در مشاهدات مورد توجه قرار گيرد در جزوه طرح عملياتي بهداشت رواني ذكـر شـده اسـت                     -5

در مـورد روشـهاي مـشاهده بحـث شـده اسـت مراجعـه و يـا بـا بـرادر           اطالعات بيشتر مي توان به كتب روش تحقق كه به تفصيل      

  . تماس حاصل نمايند66941266با شماره تلفن ابوالقاسم جامه بزرگ 

  
 


