
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com            ایمیل 

 جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 http://www.cadyar.com/?cat=262آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

مرکز درمان بیماری    طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد: 118 درهای روحی روانی 

 
 تعریف بیمارستان 

 

 موقعیت بیمارستان  4-1-1

مکان ساخت بيمارستان بايد از سرو صدا و آلودگی هوا تا حد امکان به  )   

دور باشد . ضمن آنکه موقعيت مکانی بيمارستان طوری انتخاب مي شود که از 

ا وسايل حمل ترافيک به دور باشد بايد مردم تحت پوشش بتوانند به راحتی و ب

 و نقل عمومی به آن دسترسی يابند . 

متر  08اولين ساختمان  بيمارستان مي بايد حداقل از جاده اصلی و راه آهن    

 11(متر فاصله داشته باشد .  08و از خيابان 

 

 مساحت بیمارستان   – 4-1-9
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 متر 57زير بنای بيمارستان به ازای هر تخت بايد برابر يا بزرگتر از  )   

 178مربع باشد. در صورتی که به صورت گسترده ساخته شود اين رقم به پيش از 

متر مربع به ازای هر تخت مي رسد ) که البته ساختن اين نوع بيمارستان ها 

امروزه متداول و مقرون به صرفه نيست ( . برای ساختن بيمارستان چند طبقه ) 

ه صورت گسترده ساخته شود متر مربع باشد . در صورتی که ب 57عمودی ( حدود 

متر مربع به ازای هر تخت مي رسد.  ) که البته ساختن  178اين رقم به بيش از 

اين نوع بيمارستان ها امروزه متدوال و مقرون به صرفه نيست .( برای ساختن 

متر مربع يا کمتر به ازای هر تخت  57بيمارستان چند طبقه ) عمودی ( حدود 

 11(کافی خواهد بود. 

 

 انواع بیمارستان ها  -4-1-7

 

بيمارستان ها بنا بر ضرورت و نيازهای اجتماعی بنياد نهده شده و به  )   

نسبت تغييرات نيازهای پزشکی مردم هر منطقه رشد ، گسترش و يا تغيير مي 

يابند . بنابراين بيمارستان ها بر حسب وظيفه خود در درمان بيماری ها با 

 يکديگر تفاوت دارند . 

بطور کلی بر حسب وظيفه بيمارستان ، دو نوع بيمارستان را مي توان از هم    

 تميز داد : 

 (  1بيمارستان عمومی ) -1   

 (  2بيمارستان تخصصی )  -2   

 بیمارستان عمومی :   -1

اين قبيل بيمارستان ها ، چنان که از نامشان پيداست با اکثر بيماری ها و 

ر دارند و برای مقابله با امراض مختلف دارای انواع مختلف امراض سر و کا

وسائل و بخش های تخصصی گوناگون مي باشند . اين بيمارستان ها عمدتًا دارای 

چهار بخش هستند و در پاره ای موارد ممکن است بخش های ديگری را نيز دارا 

 باشند. 

 

 

1- General  Hospital                                                           2-Special Hospital  

 

 

 چهر بخش اصلی عبارتند از :



 

 

پزشکی عمومی ) داخلی ( : اين بخش شامل بيماری های قلبی ، اختالالت  –الف    

دستگاه گوارش و تنفس ، بيماری های خونی و بطور کلی اختالالتی که در متابوليسم 

 خون به وجود مي آيد مي گردد. 

عمومی :  اين بخش شامل کليه کارهايي است که به منظور درمان جراحی  –ب     

بيماری ها به کمک جراحی های مختلف اجزای بدن انجام مي گيرند . در بخش 

استخوان و شکسته بندی و نيز جراحی  است بخش جراحی بيمارستان های عمومی ممکن

ضاء وجود برخی از جراحی های تخصصی تر نظير جراحی مغز و اعصاب و پيوند اع

 داشته باشد . 

شکسته بندی و نيز برخی از جراحی های تخصصی تر نظير جراحی مغزو اعصاب و 

 .  پيوند 

بخش زنان و زايمان : اين بخش مربوط به درمان اختالالتی است که در  –ج    

دستگاه تناسلی بانوان بوجود مي آيد و نيز مسائل زايمان و تولد نوزادان را 

 . در بر مي گيرد 

بخش کودکان   :   اين  بخش مربوط  به  درمان  امراض  کودکان   مي  –د    

گردد  .  همچنين   در    بيمارستان های عمومی برخی از تخصص ها نظير : 

پوست شناسی ، جراحی گوش و حلق و بينی ، جراحی چشم و نيز روانپزشکی ممکن 

 است وجود داشته باشد . 

هايي نظير بافت شناسی ، راديولوژی ، راديوتراپی  در بيمارستان از تخصص    

و .... نيز برای تشخيص و درمان بيماری ها استفاده مي شود و در انگلستان 

بيمارستان هايي که در سالهای اخير به وجود آمده اند بيشتر از نوع بيمارستان 

های عمومی بوده و اقدامات انجام شده کمتر در جهت ايجاد بيمارستان های 

 تخصصی برای گروهی خاص از بيماران بوده است. 

بيمارستان تخصصی : اين  بيمارستان ها با نوع خاصی از بيمار و امراض   -2

سرو کار دارند و نوع تخصص آنها بستگی به بيماری های خاصی دارد که در يک 

دوره زمانی معين در يک کشور وجود دارد. انواع مختلف بيمارستان های تخصصی 

 ح زير است : به شر

( : اين بيمارستانها ، همانطوری که از  3بيمارستان های امراض عفونی ) - 

نامشان پيداست با بيماری های عفونی نظير سل ، هپاتيت عفونی ، ديفتری ، 

بروسلوز ، کزاز ، تيفوئيد و ... سروکار دارند. در کشورهای کم رشد و در حال 

آنها رايج است ، بهتر است که با ايجاد توسعه جهان که بيماری های عفونی در 

 چنين بيمارستان های تخصصی اين قبيل بيماران را از سايرين جدا نمود. 

 

 

 



 

 

 

Special Hospital 3     

 

 بیمارستان های کودکان :  -

اين  بيمارستان ها  برای  مقابله  با  بيماری های  خاص  کودک  ايجاد   می  

ال در اين بيمارستان ها انجام می شود . عمالً اين گردد و درمان های تخصصی اطف

بيمارستان ها        عالوه بر بيماری های کودکان با اغلب امراضی که در 

 بيمارستان های عمومی متداول است سروکار دارند .

بيمارستان های زنان : اين بيمارستان ها به منظور کار هايي نظير زايمان  -

رحم و انواع درمانها و اعمال جراحی ويژه دستگاه  ، سقط جنين ، بيرون آوردن

  تناسلی بانوان مي باشد .

 بیمارستان های مخصوص سالمندان :   -

بيمارستان سالمندان در  اغلب  موارد  برای  دو  منظور  بوجود مي آيد . در 

وهله نخست اين بيمارستان ها برای درمان بيماری های مخصوص افراد پير است و 

دوم به عنوان خانه سالمندان بکار مي رود . علت اين امر آن است که  در وهله

دراغلب مواردبيمارسالمند آنقدر   ضعيف و نحيف است که حتی پس از بهبودی از 

بيماری صالح نيست که به منزل فرستاده شود، چون حتی  اگر افراد خانواده قادر 

انه به آسانی ميسر نيست و يا مايل به مراقبت از بيمار باشند انجام آن در خ

 11(و باعث بروز مشکالت مي گردد .

  

 بیمارستان های روانی :   -  

 

اين بيمارستان ها برای درمان  امراض  روانی ،  بخصوص  بيمارانی  که  به )

تشخيص پزشکان زندگی آنان  در  خارج  از  آسايشگاه های  روانی به  آسانی  

. با اين وجود ، روند کنونی در انگلستان  ميسر  نيست به    وجود آمده اند

و  ساير  کشورها   اين  است  که  از  ايجاد  اين  قبيل   بيمارستان  ها 

دوری جويند زيرا تشخيص داده شده است که تمرکز  فعاليتها برای  درمان  

ناهنجاريهای افراد  در يک مکان خاص احتماالً بهترين طريق  معالجه نيست  حتی 

 ت  ناراحتيهای روانی را تشديد کند . ممکن اس

ايجاد بيمارستان های تخصصی در هر کشور تابع عوامل و شرايط متعددی از    

جمله بيماری های شايع، رشد  دانش و تکنولوژی  پزشکی ، تعداد و  نحوه  

فعاليت  بيمارستان های  عمومی ،  امکان توسعه بيمارستان  ها  و باالخره 

ا است و ممکن است بنابر وضعيت هر منطقه بيمارستانهای تخصصی ضرورت تأسيس آنه

ديگری عالوه بر آن چه که نوشته شد ، مانند بيمارستان های تخصصی قلب ، سوانح 



 

 

و سوختگی ، ارتوپدی ، توانبخشی ، چشم پزشکی ، کودکان و سرطان و ... تأسيس 

 گردند. 

ان های تخصصی نيز بخشهای ذکر اين نکته الزم است که حتی در کليه بيمارست   

تخصصی برای درمان بيماری های خاص وجود دارد. به عنوان مثال در بيمارستان 

های مخصوص امراض عفونی بخشهای مختلف برای درمان بيماری در بخشهای مخصوص ، 

 مراقبت و درمان مي شوند . 

ق و در بعضی از کشورها بيمارستان هايي برای درمان بيماران خاص با سواب  

موقعيت اجتماعی معين به وجود آمده است . به عنوان مثال در آمريکا بيمارستان 

هايي برای درمان زخميان و مجروحين جنگ ايجاد شده است و البته دليل آن فقط 

به خاطر صدمات و جراحات ناشی از جنگ نيست . بلکه دليل اصلی اين است که اين 

 11(و تأمين مالی مي شود .بيمارستان ها توسط دولت آمريکا اداره 

 

 

 

 

 بیمارستان های آموزشی -4-1-7-1

 

بيمارستان های آموزشی شامل بيمارستان های عمومی و تخصصی شده و به   ) 

ترتيب پزشک و پرستار و ... مي پردازند . بسياری از مواد آموزشی در بيمارستان 

رای آموزش سطوح های عمومی تدريس و آموخته مي شود و بيمارستان های تخصصی ب

 باالتر و تربيت متخصص مفيدتر و مؤثرترند . 

فعاليت بيمارستان ها و تخصص داخلی آنها بستگی نزديک به اندازه بيمارستان    

تخت خوابی تا  1888دارد. مثالً در انگلستان اندازه بيمارستان های عمومی از 

بيمارستان های  تخت خوابی متغير است و در اياالت متحده آمريکا اندازه 78

تخت خواب هم مي رسد و طبيعي است که خصوصيت  3888بسيار بزرگ به ظرفيت بيش از 

و عملکرد بيمارستان های بسيار بزرگ با بيماری های متوسط و کوچک کامالً متفاوت 

 11(است . 

 

 بیمارستان های صحرایي -4-1-7-9

حوادثی چون جنگ ،  بيمارستان های صحرايي بنا بر ضرورت و درواقع بروز  )  

بمباران ، سيل و ... به منظور درمان سريع  مصدومين و مجروحين در مناطق 

حادثه  ديده  به   فوريت   ايجاد  مي گردد. بيمارستان های صحرايي مجهز به 

اتاق عمل و ساير تجهيزات و وسايل جراحی و بيهوشی و راديولوژی مي باشند . 

تختخواب را شامل مي شود . نقش اين  188د ظرفيت اين بيمارستان ها تا حدو



 

 

گونه بيمارستان ها در نجات جان انسانهای حادثه ديده در موقع بروز حوادث 

وسيع پر اهميت بوده و امکان درمان هرچه سريعتر بيماران را ) بخصوص در 

مواقعی که بيمارستان های ثابت ويران شده و  يا  از منطقه بسيار دور هستند 

 آورند .  ( فراهم مي

سرانجام آن که بيمارستان به مانند هر نهاد ديگری در چند دهه اخير دستخوش   

تحوالت بنيادين گشته و همراه با پيشرفتهای شگرف علمی و توسعه و رواج طب 

پيشگيری نقش مهمی ) به عنوان يک ضرورت اجتماعی ( در زندگی مردم ايفا مي 

خدمات بهداشتی در سيستم مراقبتهای  نمايد و امروز خدمات بيمارستانی پس از

 11(بهداشتی درمانی کشورها ارزش و اهميت واقعی را بدست آورده است. 

 

 

 

 

 تعریف بیمارستان روانپزشکی 

 

ای از علم روانشناسي است که به بحث در زمينه شناسی بالينی شاخهروان)

شناسی به شکل از عمر روان .پردازداختالالت روانی و تشخيص آنها و درمان می

 .گذردعلمی و منظم فقط حدود يک قرن می

 

ولی رشد آن در چند سال اخير اعجاب آور بوده است. اين رشته هم مانند علوم 

های تخصصی بوجود آمد و امروزه ديگر فرمان با ازدياد روزافزون دانش رشته

ه بخش دارد و هر بخش عالقه و مهارت خاصی را عرض 20 - 38در امريکا حدود 

 .کندمی

 

شناسی های روان شناسی به اندازه روانسال اخير هيچ يک از رشته 28ولی در 

کنند از بالينی پيشرفت نکرده است و تعداد افرادی که در اين بخش تحقيق می

 18( .شناسی به مراتب بيشترندهای ديگر روانرشته

 منابع:

ات سازمان زيبا سازي ،انتشار1350مطلق زاده، رويا، وسايل بازي کودکان،  -18

 شهر تهران
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   ALAآمريکا 
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 فصل پنجم

 شناسی بالینی در گذشته روان

شناسی بالينی به سبب تاثير عوامل متعدد صورت گرفت که بعضی از تکامل روان)

شناسی بود. برای مثال پيشرفتهای حاصله در بيولوژي آنها خارج از حيطه روان

شناسی درمانی موثر ، فلسفه ، سياست و امثال آن نيز در تشکيل تاريخچه روان

  .است بوده

 

سال  ۹8شناسی بالينی به عنوان يک رشته تخصصی و مستقل حدود از عمر روان

شناسی مرضی آميخته است و گذشته آن به زمان گذرد تاريخ آن با تکامل روانمی

 .دانستای ماورءالطبيعه میرسد. بشر اوليه امراض روانی پديدهانسان اوليه می

 

شد دچار جن زدگی و ارواح خبيثه صور میروشهای درمان اينگونه بيماران که ت

شده باشند عبارت بود از سوراخ کردن جمجمه به منظور آزاد کردن روح پليد و 

 .های ديگربه زنجير بستن، تنبيه جسمی و سوزاندن و انواع شکنجه

 

در اواخر قرن هجده در فرانسه پزشکی به نام فيليپ پنيل رئيس بزرگترين 

شد. او با اصالحات نوع دوستانه به درمان روانی  بيمارستان روانی فرانسه



 

 

کمک کرد. در قرن نوزدهم مسمزيسم بوجود آمد. مسمز فردی بود که با استفاده 

 13( .از هيپنوتيزم به درمان بيماران روانی پرداخت

 شناسی بالینی عوامل موثر در پیدایش روان

ش و اندازه گيری آن شناسی بالينی پيشرفت در ماهيت هوپيدايش و تکامل روان)

اند. حد فاصل ميان ، تفاوتهای فردی ، روان شناسی کودک نيز نقش داشته

شناسی کودک از بعضی جهات بسيار نامشخص است. زيرا شناسی بالينی و روانروان

روان شناسی بالينی در اصل به سبب عالقه به مسائل کودکان عقب افتاده بوجود 

ای روانی نيز در تکامل روان شناسی بالينی نقش آمد. پيدايش ابزارها و آزمونه

 13( .انداساسی داشته

 

 

 روان شناسی بالینی در ایران 

در جريان تاريخ نود ساله روان شناسی بالينی در دنيا ، ايران تاريخچه سی )

شمسی در  1300ای دارد. اولين درس در اين رشته از روان شناسی در سال ساله

ه تهران تدريس شد و اولين کتاب در اين زمينه به گروه روانشناسی دانشگا

شمسی از طرف  1307نام روان شناسی بالينی تاليف سعيد شاملو در سال 

و در  1301نخستين کلينيک روان شناسی در سال  .دانشگاه تهران منتشر شد

 .دانشگاه تهان تحت عنوان مرکز مشاوره و راهنمايی ايجاد شد

 

ار کار سيستمی مرکب از يک روان شناس بالينی که در اين مرکز برای اولين ب

سرپرست مرکز نيز بود، يک روانپزشک و يک مددكاري اجتماعي به بررسی مسائل 

روانی دانشجويان پرداختند و با همکاری هم در تشخيص و درمان نابهنجاريهای 

 .رفتاری آنها اهتمام ورزيدند

 

شمسی زمانی رسميت 1378ل رشته روان شناسی بالينی عمدتا در اوئل دهه سا

يافت که در گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران واقع در 

 .ای به نام فوق ليسانس روان شناسی بالينی ايجاد شدبيمارستان روزبه برنامه

)13 

 ویژگیهای روان شناسی بالینی 



 

 

اسی ای که روان شنوظايف روان شناسی بالينی متنوع و مختلف است و به موسسه)

کند و همچنين به نوع تحصيالت و تعليمات عملی که داشته است در آن کار می

 .بستگی دارد

 

برای مثال وظايف روان شناسی بالينی در بيمارستان روانی ممکن است منحصر 

به تشخيص بيماری از طريق تست باشد يا به روان درمانی بپردازد يا مشغول 

ه عهده بگيرد. روان شناس بالينی ممکن تحقيقات شود و يا تعليم عده ای را ب

است در مدارس ، مراکز مشاوره کودکان ، زندانها ، بيمارستانها ، 

ها و انواع دانشگاهها ، پرورشگاهها ، کودکستانها ، وزارت کار ، کارخانه

 13( .ديگر موسسات انجام وظيفه کند

 

 

 انواع روان شناسی بالینی 

ای که برای درمان بيماری با ود دارد: دستهچهار نوع روان شناسی بالينی وج)

کنند و بيشتر به کشف ماهيت روانپزشکان و روانکاوان اشتراک مساعی می

 .کنندبيماری و طرز معالجه يک فرد خاص توجه می

 

دسته بعد روان شناسانی که وقت خود را بطور عمده صرف اندازه گيری خصوصيات 

 .کنندافراد بوسيله تستهای روان شناسی می

 

دهند يعنی هم دسته ديگر فعاليتهای دسته اول و دوم را بطور مساوی انجام می

 .پردازندبه تشخيص و هم به درمان می

 

دسته آخر روان شناسانی هستند که به تحقيق و آزمايش خصوصيات بيماران 

روانی عالقه دارند و از طريق تجربی برای کشف علل ، عالئم و طرق درمان 

 .کوشندمی

 

روان شناسان معتقدند که آگاهی از تمام اين روشها برای آماده ساختن روان 

تواند به شناسی بالينی ضروری است و روان شناسی بدون آشنايی با آنها نمی

 13( .نحو موثری انجام وظيفه نمايد



 

 

 تشخیص در روان شناسی بالینی 

کنند. استفاده میروان شناسان بالينی از روشهای مختلف برای تشخيص اختالالت )

از جمله اين روشها مشاهده رفتار بيمار ، مصاحبه کلينيکی ، آزمونهای روانی 

 13( .، بررسی تاريخچه فردی و ... است

 درمان در روان شناسی بالینی 

روشهای مختلف درمانی در روان شناسی بالينی وجود دارد که روان شناسانی با )

برند. مثل اسی دارند يکی از آنها بکار میتوجه به رويکرد نظری که در روان شن

شناخت درمانی ، رفتار درمانی ، روانكاوي و ... برخی از روان شناسان بالينی 

 13( .برندهای درمانی بهره میديدگاه التقاطی دارند و از تمام شيوه

 

 

 یمارستانهای روانپزشکی در ایرانظرفیت ب

 

صرف منابع بيمارستاني است. در اين طول مدت اقامت يكي از شاخص هاي ميزان م)

مطالعه عوامل باليني و غيرباليني )دموگرافيك و بيمارستاني( مؤثر بر مدت 

 .اقامت بيماران در بيمارستان بررسي شده است

هاي روانپزشكي بيماران رواني كه به بستري نياز دارند در برخي بيمارستان

از خدمات روانپزشكي بستري  ها بايد در ليست انتظار باشند تا بتوانندمدت

 10(.استفاده كنند

 

 برنامه های عملکردی بیمارستان روانپزشکی 

 :رسالت واحد )

ارزيابي عملكرد فرايندي است كه براي ارزيابي پيشرفت به سوي دستيابي به 

اهداف تعيين شده ، مشتمل بر اطالعاتي درمورد كارايي تبديل خدمات ارائه شده 

مشتريان ، دستاورد ها و اثر بخشي فعاليت ها در راستاي و ميزان رضايتمندي 

اهداف مشخص آنها مي باشد وبا استفاده از اطالعات اندازه گيري عملكرد براي 

ايجاد تغييرات مثبت در فرهنگ سازماني ، فرايندها و سيستم ها استفاده خواهد 



 

 

هداف بلند شد.مقدمه انجام ارزيابي عملكرد تدوين رسالت ها ، ماموريت ها و ا

 مدت واحد مي باشد.

 مراحل انجام ارزيابي عملكرد:

 تدوين و تنظيم شاخص هاي ارزيابي عملكرد-

 تعيين ضرايب اهميت نسبي ابعاد ، محورها و شاخص هاي ارزيابي-

 تعيين استاندارد هاي عملكردي شاخص ها-

 سنجش ) اندازه گيري ( عملكرد واقعي

 اخصمقايسه عملكرد با استاندارد هر ش-

 تهيه گزارش تحليلي-

 اقدام اصالحي-

 شرح وظايف :

طراحي توسعه و استقرار و به روزآوري نظام جامع ارزيابي عملكرد و تعالي  -

 سازماني در بيمارستان

 طراحي توسعه تدوين و تعريف ساختار كنترل مديريت بيمارستان -

چنين اخذ دريافت و فهم سياستها و برنامه هاي راهبردي بيمارستان و هم -

برنامه هاي اجرايي و عملياتي ماهانه/ فصلي/ساالنه تمامي واحدها و بخشهاي 

مركز همراه با شاخصها و معيارهاي ارزيابي برنامه ها با هدف اجراي فعاليتهاي 

 ارزيابي عملكرد مبتني بر برنامه هاي راهبردي و عملياتي بيمارستان

ماهنگي هاي الزم و مديريت و انجام كليه برنامه ريزيها ، فعاليتها و ه -

 كنترل به منظور اجرا و پياده سازي نظام ارزيابي عملكرد و تعالي در بيمارستان

اخذ گزارشهاي عملكرد ماهانه / فصلي / ساالنه يا موردي از بخشها و واحدهاي  -

 مركز

تهيه فرمها و فهرستهاي نرم افزارها ، پايگاههاي داده اي الزم جهت دريافت  -

 ات عملكرد و اطالعات نتايج عملكرداطالع



 

 

 ارزيابي عملكرد كليه واحد ها و بخشهاي مركز به صورت دوره اي يا موردي -

 اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مركز به طور فصلي / ساالنه يا موردي -

 تجزيه و تحليل نتايج حاصل از ارزيابي عملكردها -

و اعتبار بخشي مراكز درماني جهت ارتباط مستمر با مؤسسه ملي استاندارد  -

 دريافت و فهم استانداردهاي اعتبار بخشي

زمينه سازي و تمهيد مقدمات الزم و همكاري با گروههاي مميزي و اعتبار بخشي  -

 جهت ارزشيابي مركز

انجام كليه فعاليتهاي الزم به منظور طراحي ، برنامه ريزي و مديريت برگزاري  -

 يمارستان ) باهمكاري مدير عامل و روابط عمومي (جشنهاي عملكرد ساالنه ب

طراحي توسعه و ايجاد پايگاه داده و بانك اطالعاتي مورد نياز جهت ثبت و  -

ضبط سوابق و اطالعات پايه و تفصيلي در راستاي اجراي هر چه مؤثر تر و كارايي 

 تر شرح وظايف واحدها

 ي مذكور در بند فوقبه روز آوري پايگاه داده ها و بانك هاي اطالعات -

انجام ساير وظايف و امور محوله بنا به شرايط و اقتضاعات مختلف  -

 10(بيمارستان

 

 پیشنهاد بیمارستان حفاظت شده روانپزشکی 

هرگاه مرتکب جرم در حين »قانون مجازات اسالمي آمده است:  72در ماده )

شود چنانچه ارتکاب جرم مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتال به جنون 

جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصين ثابت شود به دستور دادستان 

تا رفع حالت مذکور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستور 

توانند به دادستان امکان پذير است. شخص نگهداري شده و يا کسانش مي

د مراجعه و به اين دستور دادگاهي که صالحيت رسيدگي به اصل جرم را دار

اعتراض کنند. در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان 

و يا نماينده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي کرده و 

حکم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده را با تأئيد دستور دادستان 

است ولي شخص نگهداري شده يا کسانش هرگاه عالئم نمايد اين رأي قطعي صادر مي



 

 

بهبودي را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند. همچنين در 

هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کيفر » :همين قانون آمده است 35ماده 

است قبل از اتمام مدت حبس مبتال به جنون شود با استعالم از پزشک قانوني و 

شود و مدت اقامت او أئيد جنون محکوم عليه به بيمارستان رواني منتقل ميت

در بيمارستان جزء مدت محکوميت وي محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسي به 

 . شودبيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري مي

هاي ويژه امل بخشدر کشور ما ايجاد يک مرکز تحقيقات روانپزشکي قانوني که ش

مراقبت، نگهداري و درمان مجرمين مبتال به اختالالت رواني باشد با توجه به 

اين که الجرم بايد در محلي دور از شهر احداث گردد و وجود نيروي انساني 

وافر )اعم از پزشک، روانپزشک، پرستار، کاردرمانگر، مددکار اجتماعي و 

قضائيه و وزارت بهداشت و درمان امکان مراقبين آموزش ديده( با همکاري قوه 

تواند مرجع مهمي براي انجام پژوهشهاي مختلف در پذير است. اين مرکز مي

زمينه روانپزشکي، پزشکي قانوني، جرم شناسي، روانشناسي و جامعه شناسي نيز 

در حقيقت عالوه بر تامين محلي مناسب براي نگهداري بيماران رواني  .باشد

قانون مجازات اسالمي( و نيز داشتن محلي براي درمان  72ه طبق ماد)خطرناک 

بيماران محکوم شده که دچار اختالل شديد رواني )و به زعم قانون، جنون( شده 

قانون مجازات  35اند و نياز به درمان در محل مناسبي دارند )طبق ماده 

اي تواند مرکزي براي انجام تحقيقات علمي براي يافتن راهکارهمي (اسالمي

پيشگيري از وقوع جرم و کاهش ميزان جرائم در جامعه باشد. بديهي است بخشي 

توان از طريق همکاري با مراکز پژوهشي دولتي و از بودجه اين مرکز را مي

 10(.نمود غيردولتي تامين

 رنگ در برابر بیمار روانی

 

رق ها تا حدودی ذهنی است و در مورد اشخاص مختلف فبا وجودی که اثر رنگ)

ای در سراسر جهان ها دارای معنی يگانهکند اّما برخی از تاثيرات رنگمی

های ها در ناحيه قرمز قرار دارند به عنوان رنگهايی که در طيف رنگرنگ .هستند

اش از احساسات گرم و صميمانه تا احساس شوند که اين دامنهگرم شناخته می

  .خشم و عصبانيت متغير است

شوند و های سرد ناميده میناحيه آبی طيف قرار دارند، رنگ هايی که دررنگ

ها معموالً آرامش بخشند اّما گاهی شامل آبی، ارغوانی و سبز هستند. اين رنگ

  .تفاوتی را به ذهن آورندنيز ممکن است احساس غمگينی و بی

 ها به عنوان روش درمان شناسی رنگروان



 

 

ها برای ها، از رنگها و چينیه مصریهای قديمی، از جملدر برخی از فرهنگ

شده است. اين کار که گاهی به آن نور درمانی يا رنگ درمان استفاده می

شود هنوز هم به عنوان روش درمان جايگزين مورد استفاده شناسی نيز گفته می

  .گيردقرار می

 

  :در اين روش

  .شوده میاز رنگ قرمز برای تحريک بدن و ذهن و افزايش تمرکز استفاد•

  .شوداز رنگ زرد برای تحريک اعصاب استفاده می•

  .شوداز رنگ نارنجی برای باال بردن سطح انرژی استفاده می•

  .شوداز رنگ آبی برای کاهش درد و تسکين بيمار استفاده می•

  .شودهای پوستی استفاده میاز رنگ نيلی برای تسکين ناراحتی•

گويند که نگرند و میمانی به ديده شک و ترديد میشناسان به رنگ دراغلب روان

های مختلف، ها در فرهنگها اغراق شده و رنگدرباره تاثيرات احتمالی رنگ

اند که در بسياری از موارد، ها نشان دادهمعانی متفاوتی دارند. پژوهش

 .ها در تغيير حالت افراد، تاثيراتی زودگذر و موقتی بوده استتاثيرات رنگ

ی مثال، قراردادن افراد در اتاق آبی ممکن است در ابتدا احساس آرامش برا

ها آرامششان را ها به وجود آورد اّما اين اثر پس از آن که آندر آن

 .بازيافتند، به تدريج کاهش خواهد يافت

 های مختلف شناسی رنگروان

 شناسی رنگ سياه روان -1

  .کندیها را جذب مسياه تمام نورها در طيف رنگ•

گيرد اّما به سياه معموالً به عنوان نماد ترس يا شيطان مورد استفاده قرار می•

شود. از رنگ سياه برای نشان دادن عنوان نشانگر قدرت نيز شناخته می

  .شودهای خطرناک مثل دراکوال و يا جادوگران استفاده میشخصيت

ی مورد استفاده قرار ها برای مراسم سوگواررنگ سياه در بسياری از فرهنگ•

  .گيرد. اين رنگ همچنين نشانگر غمگينی، جذابيت جنسی و رسمی بودن استمی

  .در مصر قديم، رنگ سياه نشانگر زندگی و توّلد دوباره بود•

های مد مورد استفاده قرار رنگ سياه معموالً به دليل الغر نشان دادن در نمايش•

  .گيردمی

 شناسی رنگ سفيد روان-2

  .نگ سفيد، نماد معصوميت و پاکی استر•

  .تواند در انسان احساس فضای بيشتر به وجود آوردرنگ سفيد می•

رنگ سفيد معموالً نشانگر سرما، پاکيزگی و آرامش است. اتاقی که کامالً به رنگ •



 

 

سفيد نقاشی شده باشد ممکن است جادار و بزرگ به نظر آيد اَما خالی و سرد 

و کادر پزشکی از رنگ سفيد برای ايجاد حس پاکيزگی  هااست. بيمارستان

  .کننداستفاده می

 شناسی رنگ قرمز روان-3

  .رنگ قرمز، رنگ گرمی است که برانگيزاننده هيجانات قوی است•

  .رنگ قرمز، نشانگر عشق، حرارت و صميميت است•

  .رنگ قرمز، به وجود آورنده احساس شور و هيجان است•

  .ک کننده احساس خشم و عصبانيت استرنگ قرمز، تحري•

 شناسی رنگ آبی روان -0

  .آبی، رنگ مورد عالقه بسياری از مردم و محبوبترين رنگ در بين مردان است•

آورد و معموالً نشانگر صلح، امنيت و نظم رنگ آبی، احساس آرامش را به ذهن می•

  .است

گيری را در بعضی افراد به گرايی يا گوشهتواند احساس غم، درونرنگ آبی، می•

  .وجود آورد

گيرد زيرا تحقيقات رنگ آبی معموالً برای دکور دفاتر مورد استفاده قرار می•

  .های آبی کارآيی بيشتری دارندنشان داده است که افراد در اتاق

هايی است که هاست اّما يکی از رنگرنگ آبی با وجودی که از محبوبترين رنگ•

های کاهش وزن توصيه انگيزد. در برخی از برنامهبر می کمترين اشتها را

های آبی بکشيد. رنگ آبی به ندرت به صورت شود که غذای خود را در بشقابمی

ها وجود دارد. همچنين رنگ آبی غذا معموالً به عنوان نشانه طبيعی درخوراکی

  .شودفاسد بودن و يا سّمی بودن آن در نظر گرفته می

  .واند باعث کاهش ضربان قلب و حرارت بدن گرددترنگ آبی می•

 شناسی رنگ سبز روان -7

  .رنگ سبز، رنگ سردی است که نماد طبيعت است•

  .رنگ سبز، نشانگر آرامش، خوشبختی، سالمتی و حسادت است•

تواند باعث افزايش قابليت خواندن اند که رنگ سبز میپژوهشگران دريافته•

ان و دانشجويان با قراردادن يک برگه شفاف سبز رنگ آموزگردد. برخی از دانش

توانند مطالب را با سرعت بيشتری از حّد معمول بر روی صفحه کتاب، می

  .بخوانند و درک کنند

  .شوداز رنگ سبز در دکوراسيون به دليل اثر آرام بخشی آن استفاده می •

سبز رنگ کار  شود. کسانی که در فضای کاریرنگ سبز باعث کاهش استرس می•

  .شوندکنند، کمتر دچار دردهای دستگاه گوارش میمی



 

 

 شناسی رنگ زرد روان-1

  .رنگ زرد، رنگی گرم وشاد است•

ها کند، بيشتر از بقيه رنگرنگ زرد به دليل مقدار زياد نوری که منعکس می•

کند. استفاده از رنگ زرد برای پس زمينه کاغذ يا نمايشگر چشم را خسته می

های خاص از دست دادن بينايی تواند باعث چشم درد يا در حالتمپيوتر میکا

  .گردد

تواند احساس رنجيدگی و خشم را به وجود آورد. با وجودی که رنگ رنگ زرد می•

های زرد شود اما بيشتر مردم در اتاقزرد به عنوان يک رنگ شاد شناخته می

های زرد رنگ بيشتر يز در اتاقدهند و بچه ها نرنگ، هيجانشان را از دست می

  .کنندگريه می

  .گرددرنگ زرد باعث افزايش سوخت و ساز بدن انسان می•

شود، بيشتر از بقيه برای جلب ها زودتر ديده میچون رنگ زرد، از بقيه رنگ•

  .گيردتوجه مورد استفاده قرار می

 شناسی رنگ ارغوانی روان -5

  .روت استرنگ ارغوانی نماد وفاداری و ث•

  .رنگ ارغوانی نشانگر عقل و معنويت است•

 و به همين دليل ممکن است به  رنگ ارغوانی خيلی کم در طبيعت وجود دارد•

 

... 
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