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 ٔمذٔٝ

وـٛس ٔب ایشاٖ دس عَٛ تبسیخ ثب حٛادث غیش ٔتشلجٝ ٚثالیبی عجیؼی فشاٚا٘ی دػت ثٝ ٌشیجبٖ ثٛدٜ ٚثٙب ثٝ جبیٍبٜ جغشافیبیی خبف 

خٛد،جضٚ دٜ وـٛس ثالخیض جٟبٖ ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد .ثش احش ایٗ ػٛا٘ح ٚثالیب ،افشاد ثؼیبسی جبٖ خٛد سا اص دػت دادٜ ٚافشاد صیبدی ٘یض 

 دیذٜ ا٘ذ،ی آػیت اص ٘ظش جؼٕی ٚسٚا٘

 ایشاٖ دس حبدحٝ اپیذٔیِٛٛطی

 اػت پیٛػتٝ ٚلٛع ثٝ ایشاٖ دس سیـتشی 3/7 تب 3 صِضِة 924 ٌزؿتٝ ػبَ 8 عَٛ دس. ثبؿذ ٔی د٘یب ثالخیض وـٛس دٜ جّٕٝ اص ایشاٖ

 ٌزؿتٝ لشٖ عی ایشاٖ دس سا ٘فش 160000 عجیؼی  ثالیبی.  اػت دیذٜ آػیت خب٘ٝ ٞضاس 275 ٚ خؼبست سیبَ ثیّیٖٛ 2500 آٖ احش دس وٝ

 اػت وـب٘ذٜ ٔشي وبْ ثٝ

 اختالالت ثٝ ٔجتال ، ٚلٛع اص ثؼذ یىؼبَ اصثالیب ٘بؿی ثبصٔب٘ذٌبٖ دسكذ 70 اِی 50 وٝ دٞذ ٔی ٘ـبٖ ایشاٖ دس ٌشفتٝ ا٘جبْ ثشسػیٟبی

 ( اسدثیُ ٚ ثیشجٙذ سٚدثبس، ٞبی صِضِٝ  دس ٌشفتٝ ا٘جبْ ٞبی پظٚٞؾ)   ثٛد٘ذ اضغشاة ٚ افؼشدٌی ، PTSD اػتشع

 سٚا٘ی اختالالت اص ٘ذیذٜ آػیت جٕؼیت اص ثیؾ دٚثشاثش وٛدوبٖ ٚ ثشاثش ػٝ ثبِغیٗ ،  اسدثیُ ٚ ثیشجٙذ صِضِة پظٚٞؾ ٘تیجٝ ثشاػبع

 آػیت دیذٌبٖ ثالیب ،س٘ج ٚفـبسسٚا٘ی صیبدی سا تجشثٝ وشدٜ ٚ٘یبصٔٙذ حٕبیت سٚا٘ی ٚاجتٕبػی ٞؼتٙذ.ِٚزا . ثشد٘ذ ٔی س٘ج

 
 زن در خرابه خانه خود-روستای زنگ آباد  1 شکل
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 تؼشیف ٔفبٞیٓ:

 : ثالیب*

ثالیبی -1وٝ ثٝ دٌٚشٜٚ ػٕذٜ .فشاتشثبؿذ ثبٔـىالت ٔمبثّٝ ثشای جبٔؼٝ اصتٛا٘بئی وٝ اجتٕبػی ٚسٚا٘ی ٔحیغی صیؼت ؿذیذ اختالَ

 ثالیبی ا٘ؼبٖ ػبختٝ تمؼیٓ ٔی ؿٛد -2عجیؼی 

 آػیت دیذٜ :-*

ؿخلی اػت وٝ دس احش حبدحٝ ای اص ادأٝ ص٘ذٌی ػبِٓ خٛد چٝ اص ٘ظش جؼٕب٘ی ٚچٝ اص ٘ظش سٚا٘ی ،خب٘ٛادٌی ٚاجتٕبػی ٔحشْٚ  

 ٌشدیذٜ اػت.

 حٕبیت سٚا٘ی دس ثالیب:*

اػبع پشٚتىُ وـٛسی  ا٘جبْ ٔی ٌیشد تب ثٝ آٟ٘ب وٕه  فشایٙذی اػت وٝ دس ساػتبی تبٔیٗ ػالٔت سٚا٘ی آػیت دیذٌبٖ ػٛا٘ح ثش

وٙذ ثٝ عٛس ٔٛحش ٚٔفیذ خٛد سا ثب فـبس ٞبی سٚا٘ی ٘بؿی اص ػٛا٘ح ػبصٌبس ٕ٘بیٙذ.وبسٞبی سٚصا٘ٝ خٛد سا ثٝ خٛثی ا٘جبْ دٞٙذٚثب افشاد 

 خب٘ٛادٜ ٚٔحیظ خٛد استجبط ٔٙبػت ثشلشاس ٕ٘بیٙذ.

 اجتٕبػی:–تیٓ حٕبیت سٚا٘ی *

 اجتٕبػی سا ثٝ ػٟذٜ ٔی ٌیشد. -اػت وٝ اص دٚ ٘فش سٚا٘ـٙبع وٝ ػٕذٜ ٚظیفٝ ٔذاخّٝ دس ثحشاٖ ٚاسائٝ ٔذاخالت سٚا٘ی ٔملٛد تیٕی

 
 تیٓ حٕبیتٟبی سٚا٘ی دس ثالیبی دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىی اػتبٖ ص٘جبٖ

 
 

 تیم حمایت روانی اجتماعی زنجان3 شکل
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 22/5/91فشاخٛاٖ اِٚیٝ:

دس دٚٔیٗ سٚص صِضِٝ آرسثبیجبٖ ٚثشاػبع اػالْ ٘یبص ،فشاخٛا٘ی اص عشف وبسؿٙبع ٔؼئَٛ ٔحتشْ ػالٔت سٚاٖ اػتب٘ی ثٝ تٕبٔی 

 ؿٟشػتبٟ٘ب ٚٔشاوض تبثؼٝ اػتبٖ اػالْ ٌشدیذ ،تب افشادٚوبسؿٙبػبٖ ٚاجذ ؿشایظ ،آٔٛصؽ دیذٜ ٚداٚعّت آٔبدٌی خٛدسا اػالْ ٕ٘بیٙذ.

 :ٔغبِتجّؼٝ تٛجیٟی ٚوبسٌبٜ ٔشٚس 

 اػتبٖ ثشٌضاسٌشدیذ.PHCدس ٔحُ ػبِٗ اجتٕبػبت  23/5/91جّؼٝ ای دس تبسیخ 

ضٕٗ ثیبٖ ٔغبِجی دس خلٛف ثالیب ٚحٕبیتٟبی اجتٕبػی وٝ دس ػٛا٘ح ٚثالیب ثبیؼتی كٛست ٌیشد ٚ٘یض وبسؿٙبع ٔحتشْ اػتب٘ی  -

ٕ٘ٛد٘ذ ٚاػالْ وشد٘ذ وٝ تٕبْ وبسؿٙبػبٖ دس آٔبدٌی سا تـشیح ٚضؼیت ٚ٘یبص ٔٙغمٝ)ٚضؼیت صثبٖ ٚفشًٞٙ .٘یبص حذالُ یه ٔبٞٝ(

 ِٛاصْ ؿخلی ٚوبسی(ٚثٝ ٔحض اػالْ ٘یبص ثٝ ٔٙغمٝ اػضاْ ؿٛ٘ذ.وبُٔ ثبؿٙذ)اصجّٕٝ ٘ٛؿتٗ ٔبٔٛسیت ، ٚتٟیٝ ٚػبیُ ٚ

َ الصْ ٔغبِت وبسٌبٟٞبی ٌزؿتٝ سا ٔشٚس ٚتـشیح ٕ٘ٛد٘ذ،ٚثٝ اكٛدس ادأٝ جٙبة آلبی دوتش لشیـی سٚا٘پضؿه ٔحتشْ اػتبٖ  -

ٚػّٕی حٕبیتٟبی سٚا٘ی اؿبسٜ وشد٘ذ ٚٔشاحُ پبػخ سٚا٘ی دس ثالیب ،ػالئٓ ٚاوٙؾ ٞبی ٔختّف ٚٚاوٙؾ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ افشاد ثٝ حبدحٝ  

 ٚ٘یض سفتبس ٔتٙبػت سا تـشیح وشد٘ذ.خلٛكب ثٝ سفتبسٞبی ٚیظٜ دس وٛدوبٖ ٚٔالحظبت ٔذاخّٝ ای دس ایٗ ٌشٜٚ ٔغبِجی سا ثیبٖ وشد٘ذ.

تجشثیبت وبسی آلبی اهلل ٚسدی ٚخب٘ٓ اػشافیّی اص وبسؿٙبػبٖ ػالٔت سٚاٖ ()سٚاٖ وٝ دس صِضِٝ ثٓ حضٛس داؿتٙذ وبسؿٙبػبٖ  -

دس ادٔٝ جّؼٝ دس خلٛف ٚ ٚتشتیت فؼبِیت ٚٔشاحُ وبسی تیٓ ٞبی حٕبیت سٚا٘ی دسثالیب سا ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ خٛدسا دس ٔیبٖ ٌزاؿتٝ

فشٍٞٙی ثحج ٚتجبدَ ٘ظش ؿذ ٚتٛكیٝ ٞبی ػّٕی دس استجبط ثب خب٘ٛادٜ ٞب ٚوٛدوبٖ ٚیظٌیٟبی ٔٙغمٝ آرسثبیجبٖ ٚتـبثٝ ٚتفبٚت ٞبی 

  ثٝ جٕغ وبسؿٙبػبٖ ٌٚشٜٚ اػضأی دادٜ ؿذ.
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 26/5/91فشاخٛاٖ اػضاْ :

سیت یه دس ٔشوض ثٟذاؿت اػتبٖ ثب ٔبٔٛ 26/5/91)ثب تٛجٝ ثٝ آٔبدٌی لجّی ( دس تبسیخ تیٓ دٚ ٘فشٜ اص وبسؿٙبػبٖ  4 :ثب احضبس تّفٙی

 )ثٝ اػبٔی جذَٚ ریُ ٔغّت (ٔبٞٝ حضٛس یبفتٙذ 

 دؿتىی ٘ؼشیٗ  -4ٟٔذی جٕـیذی   -3كفش ٔٙلٛسی  -2خب٘ٓ ٔؼلٛٔٝ ٘ظشی -1

 تیٕٛسیحؼیٗ -8ٔتیٗ فشٟٔذی  -7یذاِٝ ثیبت -6ػجذاِٟبؿٓ سحٕب٘ی  -5

جب٘ی ٚثب ٕٞىبسی وبسؿٙبػبٖ دس ٔشوض ثٟذاؿت ٞٓ صٔبٖ ٔمذٔبت اػضاْ ثبدػتٛس ٔذسیت ٔحتشْ أٛس ػٕٛٔی تٛػظ ػتبد پـتی*

 اػتبٖ اصجّٕٝ تٟیٝ ٚػبیُ ٚاثضاس ریُ ا٘جبْ ؿذ.

 پیه ٘یه )سٚؿٙبیی ٚپخت ٚپض( –وّٕٗ آة  2 –خٛدسٚ وٕه داس  2: تجٟیضات -1

 )ثٝ ٔمذاس ٘یبص(٘بٖ  –آة ٔؼذ٘ی -وٙؼشٚ ِٛثیب-: وٙؼشٚ ٔبٞیتغزیٝ -2

 ثیؼىٛیت(-پزیشایی )ؿىالت -ٔمٛای سٍ٘ی -ٔبطیه-وٛدوبٖاػجبة ثبصی -ٚایت ثشد–: دفتش ٘مبؿی ٚػبیُ ٚاثضاس وبس -3

 وِٛٝ پـتی )ثٝ تؼذاد افشاد( -ویؼٝ خٛاة –وبٚس  -:پتٛٚػبیُ فشدی -4

 : ثشای صِضِٝ صدٌبٖ ٞذایب-5

 
 تهیه تدارکات واعزام4 شکل

 

 
 تیم زنجان در ورزقان 5 شکل
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 دس ٚسصلبٖ  ٔٛلتٚاػتمشاس اػضاْ

ثٝ ثیٕبسػتبٖ كحشایی  21حشوت ٚدس ػبػت  15ثالفبكّٝ ثؼذ اص تٟیٝ ٚتشتیت ٔمذٔبت اػضاْ ، خٛدسٚ ٞبی ٔٙظٛس ؿذٜ دس ػبػت 

ٞذایت ٚسإٞٙبی ؿذ٘ذ،ٚثؼذ اص حضٛس وبسؿٙبع ػالٔت سٚاٖ ؿٟشػتبٖ  )دثیشػتبٖ ؿٟیذ سجبیی(ٔؼتمش دس یىی اص ٔذاسع ٚسصلبٖ

،تیٓ ٞب ؿت سا دس چبدسٞبی جذاٌب٘ٝ   آؿٙبیی ٕٞىبساٖ ٚصٔیٙٝ البٔت ٔٛلتٚسصلبٖ ٚجٙبة آلبی دوتش كبدلی ٔؼئَٛ ثیٕبسػتبٖ ،

 )آلبیبٖ ٚخب٘ٓ ٞب(وٝ ثٝ ٕٞشاٜ تیٓ ٞبی أذادی دیٍش ثٛد ثٝ ػشثشد٘ذ.

 
 اولین شب استقرار تیم در ورزقان6 شکل

 

 
 حضور کارشناسان وزارتخانه در ورزقان 7 شکل

 

 سٚص اَٚ :

جٟت  ثٝ چبدس تیٓ  وبسؿٙبع ػالٔت سٚاٖ ؿٟشػتبٖ  حضٛسٔشاجؼٝ جّؼٝ ٌشٜٚ ثب  9)سٚص جٕؼٝ(ػبػت  27/5/91اص ٔٛسخٝ

ٕٞبٍٞٙی ٚؿشٚع فؼبِیت تـىیُ ؿذ،وٝ ضٕٗ تجبدَ ٘ظش ٌٚضاسؽ ٚضؼیت ٔٙغمٝ ٚصِضِٝ ٚٔیضاٖ آػیت ٚتخشیت ،تمؼیٓ ثٙذی 

،ٚتیٓ ص٘جبٖ اص اِٚیٗ تیٓ تیٓ دٚ ٘فشٜ ٚاٌزاس ؿذ( 4سٚػتب ثٝ  40اثتذا تبسػیذٖ تیٓ ٞبی اػتبٖ دیٍش )سٚػتبٞبی ٔذ ٘ظش ا٘جبْ ٌشفت 

 ثب غشثبٍِشی آغبص ٕ٘ٛد.ٞبی ثٛد وٝ فؼبِیت خٛد سا 
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 ٘حٜٛ غشثبٍِشی دس سٚػتبٞب :

 ٔشاجؼٝ ثٝ ثٟٛسص ٚیب تیٓ ٞبی ثٟذاؿتی ٔٙغمٝ ٚوؼت اعالػبت وّی -1

 ٔشاجؼٝ چبدس ثٝ چبدس ثٝ خب٘ٛاسٞب-2

 ٔؼشفی خٛد ٚٞذف اص ٔشاجؼٝ-3

 (اختالَ خٛاة-افىبس ٔضاحٓ-تشعكحجت ثب اػضب ٚػشپشػت خب٘ٛاس ٚعشح پشػؾ ٞبی پشٚتىُ)-4

 

 :چبی وٙذی اِٚیٗ سٚػتب

  غشثبٍِشی ؿشٚع ؿذ  27/5/91دس تبسیخ  چبی وٙذی اِٚیٗ سٚػتبی ثٛد وٝ

 تب ثشای ٔشاحُ ٚٔذاخالت ثؼذی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌیشد. ٔی ؿذ وٝ اعالػبت ثشاػبع فشٔت ٚصاستخب٘ٝ تىٕیُ

 

 سٚػتبٞبی ٚاٌزاس لغؼی ؿذٜ ثٝ تیٓ ٞبی ص٘جبٖ 

 تیٓ ة 2 تیٓ اِف 2
حذٚد  سٚػتب ٘بْ سدیف

 جٕؼیت

ٔیضاٖ 

 تخشیت)%(

تّفبت 

 ا٘ؼب٘ی

 حذٚد سٚػتب ٘بْ سدیف

 جٕؼیت

 ٔیضاٖ

 )%( تخشیت

 تّفبت

 ا٘ؼب٘ی

 - 40 800 ِٝ ِّٛ 1 - 100 1500 چبی وٙذی 1

 - 70 150 ِیّی خب٘ٝ 2 - 60 2500 سٚصی 2

 2 70 300 ِضٌی ثالغی 3 - 60 1000 ٔضسػٝ ؿبدی 3

 - 50 550 ؿشف آثبد 4 - 50 500 اِٟشد 4

 - 80 100 ػبْ ػبْ وٙذی 5 - 50 300 لشٜ لیٝ 5

 - 60 300 ٔـه ػٙجش 6 - 50 200 ٔـیش آثبد 6

 - 40 200 ایضٚاٖ 7 - 70 3000 كٛٔؼٝ دَ 7

 - 50 150 خبن ٚا٘ه 8 14 100 1000 صً٘ آثبد 8

 - 100 150 ثشٖٚ دسٜ 9     
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 %100ثب تخشیت  صً٘ آثبد

٘فش ثٛد.وٝ تیٓ ضٕٗ ٔٙظٛس تٕبْ ٔالحظبت،غشثبٍِشی آٖ سا ا٘جبْ  16% ٚثب تّفبت ا٘ؼب٘ی 100دٚٔیٗ سٚػتبی وٝ ٔشاجؼٝ ؿذ ثب تخشیت 

 ٔذاخالت ٔٛسد ٘یبص دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿذ.داد ٚثش حؼت ؿذت آػیت 

 ادأٝ غشثبٍِشی 

سٚػتب ٞبی ریُ ثشای غشثبٍِشی ٚٔذاخالت الصْ ثٝ تیٓ ٞبی ثب ادأٝ وبس ٚسػیذٖ تیٓ ٞبی ٔؼیٗ تمؼیٓ سٚػتب ٞب ٔتؼبدَ ؿذ ٚدس وُ 

  ص٘جبٖ ٔحَٛ ٌشدیذ.

 سٚصٜ ٚیظٜ حٕبیتٟبی سٚا٘ی دس تجشیض: 2وبسٌبٜ

د ثٟشاْ ؿٟشیٛس دس ػبِٗ ٔشوض ثٟذاؿت اػتبٖ  ؿٟش تجشیض وبسٌبٜ حٕبیتٟبی سٚا٘ی ٚاجتٕبػی دس ثب حضٛس اػتب 2ٚ3دس تبسیخ ٞبی 

 ٔذاخالت ٔحؼٛة ٔی ؿذ.٘ظاد ثشٌضاس ٌشدیذ.وٝ ٚیظٜ 

 سٚص ٔجبحج ػّٕی ٚػّٕی ٚثٝ كٛست وبسٌبٞی ٚثب ؿشوت افشاد تیٓ ٞب دس پُٙ وبسٌبٜ ا٘جبْ ٌشفت. 2وٝ دس عَٛ 

 ػٛي( ،-اختالَ خٛاة-اجتٙبة-ثٝ ثحشاٖ،ٚاوٙؾ ٞبی ؿبیغ)افىبس ٔضاحٓسٚا٘ی  ٔشاحُ پبػخٚػٕذٜ ٔجبحج ؿبُٔ : 

 ی،آغبص وبس ٌشٚٞی )ثبصٌٛیی سٚا٘ـٙبختی(،اػتفبدٜ اص تىٙیه ٞب،ػبدی ػبصیٔشاحُ ٚجّؼبت حٕبیت ٞبی سٚا٘ی : غشثبٍِش-

 تٛجٝ دٌٚب٘ٝ-وٙتشَ تٙفغ –تىٙیه ٞبی ثحج ؿذٜ : فضبی أٗ -

 
 کارگاه حمایتهای روانی در بالیا در تبریز 8 شکل

 : ٔذاخّٝ ٘حٜٛ
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 ٘حٜٛ ٚصٔب٘جٙذی ٔذاخالت:

ٚآػیت دیذٌبٖ ثب جّؼٝ ثبصٌٛیی سٚا٘ـٙبختی )ثشحؼت ؿشایظ ػٙی ٚتحلیّی(ؿشٚع ٚدس كٛست ٘یبص ٔذاخالت ثشای ٘یبصٔٙذاٖ 

 جّؼٝ ( ادأٝ ٔی یبفت. 3ثشای ثشاٍ٘یختٍی ٚاجتٙبة )دس وُ 

 ٚدس ٞش جّؼٝ ٔشاحُ ریُ عی ٔی ؿذ.

  ٚػٗ جٙغ ثشاػبع ٘یبصٔٙذ افشاد ثٙذی ٌشٜٚ-1

   ٔٙبػت چبدس دس ٞب ٌشٜٚ وشدٖ جٕغ-2

 (ٌش تؼٟیُ ٚوٕه تؼٟیٍّش) تیٓ ٔؼشفی-3

 جّؼٝ ٞذف ثیبٖ -4

 جّؼٝ ٚلٛا٘یٗ ٔمشسات ثیبٖ-5

 سٚا٘ـٙبختی ثبصٌٛیی-6

 تىٙیه اجشایی-7

 خب٘ٝ تىبِیف-8

 وٛدوبٖ دس ٚافىبس اػبع ؿٙبخت-9

 پزیشایی--10

 جٛایض اٞذاء -11

دس پبیبٖ ٞش جّؼٝ ٔـبٚسٜ فشدی ثشای افشاد ٘یبصٔٙذ  **

ٚخبف كٛست ٔی ٌشفت.

   

 سٚػتبی سٚصی–اِٚیٗ ٔذاخّٝ 

اص ٔذاخّٝ ثب ٌشٜٚ ؿشٚع ٌشدیذ .وٝ ؿیفت وبس دس كجح ٚثؼذ اص ظٟش 2ٚثب   ثب جذیت تٕبْ ؿٟشیٛساِٚیٗ ٔذاخالت تیٓ ٞب 4اص تبسیخ 

  ؿذ. ،ثبصدیذ وبسؿٙبػی )ػالٔت سٚاٖ ٚصاست ثٟذاؿت (كٛست ٌشفت ،ٚ اصػّٕىشد تیٓ اػالْ سضبیت دس سٚػتبی سٚصی وٛدوبٖ 

 *دس پبیبٖ سٚص وبسی ٞش سٚصٜ جّؼٝ ٞٓ ا٘ذیـی ٚتىٕیُ فشْ ٞبی الصْ كٛست ٔی ٌشفت.

 ٚاص جّٕٝ ٔٛاسد ٔغشح :

 ثبٚسٞبی ٔشدْ-1

 ؿیٜٛ تؼبُٔ ثب خلٛكیبت فشٍٞٙی -2

 ساٞىبسٞبی خبف-3

 تىٕیُ فشْ ٞب ٚٔؼتٙذات-4

 ثش٘بٔٝ ٞبی سٚص ثؼذ -5

تٕٟیذات ثشای جٌّٛیشی اص فشػٛدٌی فؼبِیت -6
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 ؿٟشیٛس 21ٚ 20دٚٔیٗ وبسٌبٜ :

ؿٟشیٛس دٚٔیٗ وبسٌبٜ ثب ٔحٛسیت وٛدوبٖ ثب حضٛس جٙبة آلبی دوتش ؿبٞشخی فٛق تخلق سٚا٘پضؿىی  20ٚ21دس تبسیخ ٞبی 

 وٛدوبٖ دس ٔشوض ثٟذاؿت اػتبٖ دس ؿٟش تجشیض ثشٌضاسٌشدیذ.

ثٝ كٛست ػّٕی ٚكٛست ٌشفت ٔجبحج ٔغشح دس حٕبیتٟبی سٚا٘ی ٚاجتٕبػی دس ثالیب ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ؿشایظ دس ایٗ وبسٌبٜ وٝ ثیـتش 

 خبف وٛدوبٖ ٚٞٓ ؿیٜٛ ٞب ٚ٘ظشات جذیذ ثحج ٚتٕشیٗ ؿذ.

 ادأٝ ٚتىٕیُ جّؼبت ٔذاخّٝ ٔٛسد ٘یبص:

شٜٚ وبس تٙظیٓ ٔؼتٙذات ٚفشْ ٞبی الصْ سا ا٘جبْ تٕبْ جّؼبت ٔٛسد ٘یبص ثشای وٛدوبٖ ٚثضسٌؼبالٖ ثٝ اتٕبْ سػیذٌٚ 30/6/91تب تبسیخ 

 اػتب٘ی تحٛیُ داد ٚالذاْ ثشای تٟیٝ ٔمذٔبت ثشای ؿشوت دس ٔشاػٓ چّٟٓ دسٌزؿتٍبٖ ٕ٘ٛد.ٚثٝ وبسؿٙبع ػالٔت سٚاٖ ٚوبسؿٙبع 

 اِف تیٓ ٞبی

تؼذاد افشاد  ٘بْ سٚػتب سدیف

٘یبصٔٙذ ثٝ 

 ٔذاخّٝ

تؼذاد جّؼبت 

 (ػب6-12ِٝ)
تؼذاد جّؼبت 

 (ػب12-18ِٝ)
تؼذاد جّؼبت 

 ػب18َثبالی 
 تىٙیه ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ

فمظ غشثبٍِشی  وٙذی چبی 1

 ا٘جبْ ؿذ
 ثبصٌٛیی سٚا٘ـٙبختی -  

 ثبصی ثشای وٛدوبٖ

 فضبی أٗ

 وٙتشَ تٙفغ

 

 3 2 5 150 سٚصی 2

 2 2 2 210 ؿبدی ٔضسػٝ 3

 1 1 - 30 اِٟشد 4

 1 1 - 30 لیٝ لشٜ 5

 2 - - 45 آثبد ٔـیش 6

 3 2 2 60 دَ كٛٔؼٝ 7

 6 4 5 210 آثبد صً٘ 8
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 تیٓ ٞبی ة

تؼذاد افشاد  ٘بْ سٚػتب سدیف

٘یبصٔٙذ ثٝ 

 ٔذاخّٝ

تؼذاد جّؼبت 

 (ػب6-12ِٝ)
تؼذاد جّؼبت 

 (ػب12-18ِٝ)
تؼذاد جّؼبت 

 ػب18َثبالی 
 تىٙیه ٞبی ٔٛسد اػتفبدٜ

 ثبصٌٛیی سٚا٘ـٙبختی 2 1 5 80 ِّٛ ِٝ 1

 ثبصی ثشای وٛدوبٖ

 فضبی أٗ

 وٙتشَ تٙفغ

 

 1 1 2 30 خب٘ٝ ِیّی 2

 3 2 3 60 ثالغی ِضٌی 3

 3 2 5 80 آثبد ؿشف 4

 2 2 3 40 وٙذی ػبْ ػبْ 5

 3 2 4 60 ػٙجش ٔـه 6

 1 1 1 40 ایضٚاٖ 7

 2 1  50 ٚا٘ه خبن 8

 1   20 دسٜ ثشٖٚ 

 

 

 ٔشاجؼٝ ثٝ چبدس ٞب ٚٔضاس دس چّٟٓ دسٌزؿتٍبٖ:

ؿٟشیٛس ثٝ سٚػتبی صً٘ آثبد ٔشاجؼٝ ؿذ ٚثؼذاص ٔشاجؼٝ ثٝ چبدس ٞبی ثبصٔب٘ذٌبٖ  31ثؼذ اص تٟیٝ اِجؼٝ جٟت ختٓ چّٟٓ، دس سٚص 

 دس ػش ٔضاس ؿشوت ٌشدیذ .ٚلشائت فبتحٝ ٚتمذیٓ ٕ٘بد ختٓ ػضا 

 
  زنگ آباد-مراسم چهلم درگذشتگان 9 شکل
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 ٚسصلبٖ

 ٚسصلبٖ ؿٟشػتبٖ ثٝ ٌزسا ٍ٘بٞی

 وّیجش ٞبی ؿٟشػتبٖ ثٝ ؿٕبَ اص ٔش٘ذ، ؿٟشػتبٖ ثٝ غشة اص اٞش، ؿٟشػتبٖ ثٝ ؿشق اص ٔشثغ ویّٛٔتش 2368 ٚػؼت ثب ؿٟشػتبٖ ایٗ

 ٘بْ ایٗ ٚ اػت اسػجبساٖ ٚسصلبٖ ؿٟشػتبٖ دیٍش ٘بْ. اػت  ؿذٜ ٔحذٚد ؿجؼتش ٚ تجشیض ٞشیغ، ٞبی ؿٟشػتبٖ ثٝ جٙٛة اص ٚ جّفب ٚ

 ػبَ ػشؿٕبسی آخشیٗ دس.جٕؼیت آٖ عجك اػت ؿٟشػتبٖ ایٗ ػشػجضاسػجبسا٘ذس ٔ  ٘بحیٝ ٞبی جٍُٙ اص ثؼیبسی ؿذٖ ٚالغ دِیُ ثٝ

 .اػت ثٛدٜ ٘فش 833،46 حذٚد دس ٚسصلبٖ ؿٟشػتبٖ جٕیؼیت ،1385

ٚتجشیض اػضاْ ٚػؼت فبجؼٝ دس ٚسصلبٖ صیبد ثٛد ثؼیبسی اص ٔجشٚحیٗ ثٝ ػّت ٔحشْٚ ثٛدٖ ؿٟشػتبٖ ثٝ ؿٟشٞبی اعشاف ٔخُ اٞش 

ؿذٜ ثٛد٘ذ تؼذادی صیبدی اص ٔشدْ آػیت دیذٜ اص جّٕٝ وٛدوبٖ ٚ٘ٛجٛا٘بٖ ،اعالػبتی اص ٚضؼیت ػالٔت ٚاِذیٗ ٚػبیش ثؼتٍب٘ـبٖ 

٘ذاؿتٙذ ٚثغ ػّت كؼت اِؼجٛس ثٛدٖ ٚپشاوٙذٌی  ٚثبفت سٚػتبیی اعالع سػب٘ی ثٝ ػختی ا٘جبْ ٔی ؿذ. ثغٛسیىٝ ػبختٕبٖ ؿجىٝ 

دیذٜ ٚوبسوٙبٖ دس چبدس خذٔبت اسائٝ ٔی وشد٘ذ ٚتؼذادی اص ٔشدْ ثٝ ػّت تخشیت ٔٙبصَ دس داخُ چبدس دس  ثٟذاؿت ٚسصلبٖ آػیت

سٚػتبی  17ٔیبدیٗ ؿٟش ص٘ذٌی ٔی وشد٘ذ ٚٞٛا ػشد ثٛد ٌٚبٞی اٚلبت اص دس اِٚیٗ ػبػبت سٚص دا٘ٝ ٞبی ثشف ثٝ چـٓ ٔی خٛسد اص 

٘فش فٛتی داؿت .ثٝ ػّت لغغ ؿذٖ تّفٗ ثب ػبیش سػب٘ٝ  16خشیت ٚسٚػتب كذ دس كذ ت 3تحت پٛؿؾ تیٓ ٞبی اػتبٖ ص٘جبٖ 

استجبعی فٛتی ٞب تب كجح وٙبس ػضیضاٖ ثذٖٚ چبدس دس سٚػتب ٔب٘ذٜ ثٛد. تیٓ حٕبیتٟبی سٚا٘ی اجتٕبػی اػتبٖ ص٘جبٖ اص اِٚیٗ سٚص ٞبی 

ؿذ .وٛدوبٖ ٚدختشاٖ جٛاٖ ثٝ عشف ٔب  صِضِٝ دس ٔٙغمٝ حضٛس داؿتٙذ ِٚحظٝ ثٝ ِحظٝ پغ ِضٜ ٞب صیش پبیٕبٖ ثٝ ؿذت احؼبع ٔی

 سا ثٝ تیٓ ٌضاسؽ ٔی وشد٘ذ. –ٔـىالت ص٘بٍ٘ی  –أٙیتی  –ٌشٔبیؾ  –ٔی آٔذ٘ذ . تٕبٔی ٔـىالت اص لجیُ ٔٛاد غزایی 
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 خبعشٜ:

ػبِٓ ٔب٘ذٜ ثٛد ،ٔذتی ٞش سٚصؽ سا  ثب یىٙٛاختی ػپشی ٔی وشد  خبٕ٘ی اص اٞبِی سٚػتبی صً٘ آثبد وٝ دس جشیبٖ صِضِٝ خب٘ٛادٜ خٛدؽ

٘خٛاٞذ تٛا٘ؼت ثٝ سٚص اٚ ػبػتٟب تٟٙب ٔی ٘ـؼت ٚغٍٕیٗ ثٛد ٚاحؼبع ثی وفبیتی ثٝ اٚ دػت دادٜ ثٛد فىش ٔی وشد دیٍش ٞیچ ٌبٜ 

یچ دسدی ٕ٘ی خٛسْ .تیٓ حٕبیت ٌبس خٛؽ ٌزؿتٝ اؽ ثش ٌشدد.اص خٛد ػئٛاَ ٔی وشد آیب اص دػت ٔٗ چٝ وبس ی ػبختٝ اػت ٚثٝ ٞ

ٞبی سٚا٘ی اجتٕبػی ٔب٘ٙذ دیٍش چبدس ٞب ثٝ چبدس اٚ ٘یض ػش صد دس جشیبٖ ٔذاخّٝ تـخیق دادٜ ؿذ وٝ ٚی ٘یبص ثٝ حٕبیت ٞبی 

خب٘ٓ دس داخُ چبدس ٌفت ٔٗ ٕ٘ی تٛا٘ٓ حشف ثض٘ٓ  15اجتٕبػی داسد .اص اٚ خٛاػتٝ ؿذ آ٘چٝ اتفبق افتبدٜ سا ثیبٖ وٙذ دس ثیٗ 

 2صٞشا خب٘ٓ دس صٔبٖ سیختٗ چبی صِضِٝ سا احؼبع ٚتجشثٝ ٔی وٙذ فشص٘ذ "یـٟٙبد ؿذ ٘مبؿی ثىـذ یب ثٙٛیؼذ ،دس ٘مبؿی ایـبٖ .پ

ٕٚٞؼش خٛد سا اص دػت دادٜ ٚپبیؾ ؿذیذا ٔی ػٛصد ٚثؼتشی اػت ٚلشاس اػت جشاحی پالػتیه  -پذس ؿٛٞش -ٔبدس–پذس –ػبِٝ 

و با تکنیک های تفکر هثبت ونفس عویق به طىر هىثری آرام شذ و در برانگیخته شذ  شذیذا "وقتی این خانن نقاشی را کشیذ  ؿٛد 

 جلسات بعذی کاهال بهبىد یافت .

 

 

 

 


