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ػراّ دظ١ٝؾ  ٝچشا ٦٧ا٧ؼبد ؿذ ٙآ :ٙسن٪ی هیؼبن ثو٘ ماای اُ ُنيای هَ فَى ٍا ثه هوى اهشٞب ٛمیىهي
و كشی سٮؼت آوٍ نیٖز که آ ٙشگی ىٍ هیؼبن و سن٪ی آن میسواني منؼَ ثه انيوهگینی و كشی إٓیت ٍواندی ٙدوى.
دْوه٘ كب َ١ثب هيف اطَثوٚی آموُٗ اَوهی مابٍر سن٪ی هیؼبن ثَ کبه٘ افٖدَىای ىٍ ُن مجدشال ثده اهدشالل
اَ٦١اة فَاایَ انؼبم ٙي إز.
سٝؽ اٛؼبٕ دظ١ؾ :این دْوه٘ ثه ٍوٗ آُمبیٚی اُ نوَ٥ ٫ف دی٘آُمون  -دٔآُمون ثدب ادَو کنشدَل و دیگیدَی
انؼبم ٙي إز و  14آُموىنی ثب سٚوی ٜاهشالل اَ٦١اة فَاایَ اُ میبن افَاىی کده ثده کسینیدکهدبی ٍوانذِٙدکی
ٙاَ مَاػٮه کَى ثوىني ثه ٍوٗ ناونه ایَی ىٍ ىٕشَٓ انشوبة ٙيني .ثه ٝوٍر سٞدبىفی ىٍ ىو ادَو کنشدَل و
آُمبیٚی َاٍ اَفشني .هَ ىو اَو اُ ىٍمبن ىاٍویی إش بى میکَىني و اَو آُمبیٚی ٭الو ثَ ىٍمدبن ىاٍویدی سلدز
آموُٗ اَوهی سن٪ی هیؼبن مجشنی ثَ ٍفشبٍ ىٍمبنی ىیبلکشیک َاٍ اَفدز .آُمدوىنیهدب ىٍ مَكسده ددی٘ اُ ٙدَو٫
ىٍمبن دٔ اُ ىٍمبن و دیگیَی یک مبهه ثب آُمون افَٖىای ثک  -ویَای٘ ىوّم ) (BDI-IIهدَ ػسٖده مدوٍى اٍُیدبثی
َاٍ اَفشني .اثِاٍهبی انياُ ایَی ٙبمل مٞبكجه ٕبهشبٍ یبفشه ثَای ملوٍ یک ) (SCID-Iدَٕٚنبمه افَٖىای ثدک
 ویَای٘ ىوّم ) . (BDI-IIػاز کنشَل اطَ ٭بمل دی٘ آُمون ىاى هب اُ ٍوٗ سلسیل کواٍیدبنٔ مدوٍى ثٍَٕدی دَاٍاَفز.
ٛشب٧غ :نشبیغ نٚبن می ىهي که آموُٗ مابٍر سن٪ی هیؼبن منؼَ ثه کبه٘ ناَ افَٖىای آُموىنیاب اَىیدي إدز
و این سأطیَ سب ىوٍ دیگیَی یک مبهه نیِ ك ٙ ٨ي إز .
ثحض  ٝعشح ػٞاّ ثشا ٥دظ١ٝـ٢ب ٥آس :٦آموُٗ سن٪ی هیؼبن ثه هادَا ىٍمدبن ىاٍویدی مدی سواندي ىٍ کدبه٘
افَٖىای ىٍ اهشالل اَ٦١اة فَاایَ موطَ ثبٙيٕ .والی که مَ٦ف میثبٙي این إز که آیدب مشغیَهدبیی مبنندي سٮدياى
آُموىنیابی ثیٚشَ ٕن ػنٔ ٥جقه اػشاب٭ی و کوسب ثوىن ىوٍ دیگیَی ثه ؿده میدِان ىٍ سغییدَ نشدبیغ اطدَ ادٌاٍ
هواهني ثوى ؟
ًٔ٘بر ًٔ٨ذ :٥مابٍر سن٪ی هیؼبن؛ اهشالل اَ٦١اة فَاایَ؛ افَٖىای
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