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سالمت روانی، اجتماعی گروه 

 و اعتیاد

 



 فلًچارت پاسخ دَٓ بٍ وامٍ َاْ رسٕدٌ

 

 

 خ٘ز

کارتابل ٍرٍد ًاهِ بِ 

 گزٍُ هذٗز 

ارجاع ّوزاُ با دستَرات السهِ جْت 

 کارضٌاساى 

آٗا ًاهِ ً٘اس بِ 

اقذام ٍ 

 پاسخذّٖ دارد ؟

 حذباٗگاًٖ در ٍا

 بلٖ

 بلٖ

ارجاع پاسخ ًاهِ بِ 

هؼاًٍت  کارتابل

 بْذاضتٖ

 

 خ٘ز

تْ٘ٔ پاسخ تَسط 

 کارضٌاس هزبَطِ

 

آٗا پاسخ تَسط 

هذٗز گزٍُ تأٗ٘ذ 

 هٖ ضَد ؟

ارجاع بِ کارضٌاس هزبَطِ 

 جْت تْ٘ٔ پاسخ هٌاسب

 



 « صدير معرفٓ وامٍ بٕمٍ معتادٔهفلًچارت فرآٔىد »

 

 

 بلٖ

 خ٘ز

زاجؼغ بِ ستاد هؼاًٍت ه

 بْذاضتٖ

سالهت هزاجؼِ بِ ٍاحذ 

 رٍاى

هؼزفٖ ًاهِ آٗا 

 بْشٗستٖ 

 رادارد؟

بِ بْشٗستٖ ٍ درٗافت ارجاع 

  هؼزفٖ ًاهِ

هزاجؼِ هجذد بِ 

 گزٍُ سالهت رٍاى

غذٍر هؼزفِ ًاهِ بزإ هزاکش 

 تحت پَضص ب٘وِ



 فلًچارت 

 ص بروامٍ َاْ گريٌ  تًجٍٕ آمًزشٓ پرسىل جدٔدالًريد درخصً 

 

 

هؼزفٖ پزسٌل جذٗذالَرٍد اس سَٕ 

 ٍاحذ گستزش ضبکِ 

ارجاع پزسٌل جذٗذالَرٍداس طزف 

 هذٗزگزٍُ بِ کارضٌاساى گزٍُ   

بزًاهِ سالهت  بزًاهِ اػت٘اد

   اجتواػٖ

ًاهِ سالهت بز

 رٍاى

پاراف بزگٔ هؼزفٖ ًاهِ 

 تَسط هذٗز گزٍُ



 ثبت اطالعات خًدکشٓفلًچارت 

 

 

کو٘ل فزهْا در ب٘وارستاى ّا ٍ هزاکش اراِٗ ت

  خذهات

 بِ حزاستهحزهاًِ ارسال 

  تحَٗل بِ گزٍُ 

چک کزدى آهار تَسط 

 کارضٌاس هزبَطِ 

  ثبت در پَرتال کطَرٕ ٍ باٗگاًٖ

 خ٘ز

آهار ّإ آٗا 

ارسالٖ با ًقع 

 ؟ ّوزاُ است

ارسال آهار بِ هزکش هزبَطِ 

 جْت اغالح

 

 بلٖ



 فلًچارت تُّٕ آمار 

 

 

 بلٖ

 خ٘ز

 ٍ ارسال بِ گزٍُ  شتکو٘ل فزهْا در هزاک

چک کزدى آهار تَسط 

 کارضٌاس هزبَطِ 

آٗا غحت آهار 

ارسالٖ تأٗ٘ذ 

 هٖ ضَد ؟

ارسال آهار بِ هزکش هزبَطِ 

 جْت اغالح

 

جوغ بٌذٕ آهار تَسط 

 کارضٌاس هزبَطِ

 

ارسال  ٍ جوغ بٌذٕ

 آهار 



      فلًچارت پٕش بٕىٓ ي اجراْ کارگاَُاْ آمًزشٓ                      

 

 

پ٘ص بٌٖ٘ کارگاُ هزبَطِ در بزًاهٔ 

 ػول٘اتٖ سال٘اًِ   

ٖ با گستزش ضبکِ ٍ کارضٌاس ّواٌّگ

 آهَسش

 

 

ابالؽ سهاى دق٘ق اجزإ کارگاُ بِ                    

 هؼاٍى بْذاضتٖ ٍ کسب ًظز هَافق 

هکاتبِ با ٍاحذ گستزش جْت آسادساسٕ   ّواٌّگٖ با رٍابط ػوَهٖ جْت هحل کارگاُ

 هذػَٗي بِ کارگاُ 

جْت هسائل هزبَط بِ  هالّٖواٌّگٖ با ٍاحذ 

 ٖٗ ٍ تذارکات  هذػَٗي  پذٗزا

 برگزاری کارگاه

                                     ّواٌّگٖ با هذرس٘ي

 ٍبزًاهٔ سخٌزاًٖ هذرس٘ي 

 

اجزإ پ٘ص آسهَى ٍ پس آسهَى                            

 اس هذػَٗي بِ کارگاُ  

 



  

 بازدٔد کارشىاسان ستادْ گريٌ فلًچارت

   ٍ دَىدِ خدمتاز ياحدَاْ ارأ

 

 

تِْ٘ ٍ تذٍٗي چک ل٘ست باسدٗذ اس 

 ٍاحذّإ ارائِ دٌّذٓ خذهت 

باسدٗذ اس ٍاحذّإ ارائِ دٌّذٓ خذهت طبق 

  هؼاًٍت بْذاضتٖبزًاهٔ ارسالٖ اس 

ذٓ ارسال بزًاهٔ باسدٗذ اس ٍاحذّإ ارائِ دٌّ

 اهَرادارٕخذهت بِ 

 

تکو٘ل چک ل٘ست هزبَط بِ ٍاحذ ارائِ دٌّذٓ 

 خذهت هَرد باسدٗذ 

باسدٗذ  ف٘ذبک پاٗصارسال 

 جْت اجزإ هفاد آى 

 



  

 مشارکت درفلًچارت 

 بروامٍ َاْ اجرأٓ سأر ياحدَاْ ستادْ

 

 

  اػالم ً٘اس ساٗز ٍاحذ ّإ اجزاٖٗ ستادٕ

  اًجام ٍظابف هحَلِ 

 ضزکت در جلسٔ ّواٌّگٖ 

 

بِ هؼاًٍت  ف٘ذبکارسال 

  بْذاضتٖ

 



 

 ستادْ گريٌفلًچارت بازدٔد کارشىاسان 

 ي بروامٍ سالمت اجتماعٓ DICاز 

 

 ِْ٘ ٍ تذٍٗي چک ل٘ست باسدٗذ ت

 ّواٌّگٖ با هذٗز گزٍُ

 

 اػشام کارضٌاس هزبَطِ بِ هزکش

 

 تکو٘ل چک ل٘ست

 

بِ  بک پاٗصف٘ذارسال 

  هؼاًٍت بْذاضتٖ

 


