
1 

 

 

 

 

 

 معرفی هسته پژوهشی

 در سالمت روان فناوری

 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان )انستیتو روانپزشکی تهران(

 

 

 تهیه و تنظیم

 دکتر عباس رمضانی فرانی

 

 دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان(عضو هیئت علمی )

 

 

 8931بهار 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 مطالب فهرست

 مقدمه و کلیات .8

 انداز هسته پژوهشیچشم  .2

 ماموریت هسته پژوهشی .9

 خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی .4

 راهکارهای بلند مدت  .5

 برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت .6

 نتایج مورد انتظار  .7

 ارکان هسته پژوهشی: مسئول )عضو هیات علمی( .1

 گروه پژوهشی 

 ترجمان دانش 

 منابع .3

  



4 

 

 مقدمه و کلیات

 هایمراقبت و سالمت برای اطالعات فناوری از استفاده سالمت، اطالعات فناوری

 و کامپیوتری هایسیستم تمام در سالمت اطالعات مدیریت شامل است که بهداشتی

 و کنندگانپرداخت کنندگان،تأمین کنندگان،مصرف بین سالمت اطالعات امن تبادل

عات م از فناوری اطالاستفاده گسترده و مداوبراساس مطالعات  .باشدمی کیفی مانیتورهای

وری افزایش بهرهو اثربخشی ، بهبود کیفیت( 8: سالمت نتایج زیر را دربر خواهد داشت

 .مقرون به صرفه خدماتگسترش دسترسی به ( 9و  هاکاهش هزینه( 2، خدمات

 ایونهبه گپیوند اساسی با تکنولوژی پیدا کرده است  نیز امروزه خدمات سالمت روان

ر دافراد مختلف یابی به اطالعات ، پردازش و دستامکان ذخیرهآوری فن که استفاده از

امروزه در دسترس فراهم آورده است. محصوالت مرتبط با فناوری را حوزه بهداشت روان 

ویژه افرادی که مبتال به اختالالت روانی هستند. ، بهقرار دارد افرادتعداد بسیار زیادی از 

-های همراه میتکنولوژی در زندگی روزمره از طریق تلفنگیری به کار هایاز جمله راه

 باشد. 

 59بیشتر از  8936اساس آمار منتشر شده از بخش ارتباطات کشور تا پایان سال بر

کنند. به این ترتیب، استفاده از خدمات میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می

کند تا این افراد بتوانند از خدمات سالمت روان مبتنی بر اینترنت کمک بسیاری می
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 Hollis)ها وجود نداشته باشد امکان دسترسی حضوری برای آنمند گردند، هر چند بهره

et al., 2015) .افزایش کیفیت خدمات سالمت روان کمک  بههمچنین  تکنولوژی

و در  مناسببا افراد در زمان  دبتوان درمانگر کند تاکمک می کند، برای مثالبسیاری می

ی امکان بررس وکند به ثبت رفتارهای عینی کمک می د.نارتباط برقرار کمکان واقعی 

. کندفراهم میگرها نیز با استفاده از انواع حس های غیر قابل مشاهده و پنهان راواکنش

ز هم اکیلومترها  کهرادی متشکل از افاجتماعات مجازی  تشکیلاستفاده از تکنولوژی 

ز نیرا  کنندحتی در کشورهای دیگر زندگی مییا در مکانی بسیار دور دارند فاصله 

را که امکان هایی اپلیکیشنتوان می. (Ben-Zeev, 2017) پذیر ساخته استامکان

ای برفرصتی را در حین آموزش ، تهیه کرد که دنکنرا فراهم می ارزیابی و مدیریت خود

ا بر ر درمان ت متعدد اپلیکیشن،گیری امکاناکاراز طریق به تا دنکنکاربران فراهم می

 .(Crookston et al., 2017) ل کننداساس اهداف فردی و نیازهای متغیر خود تعدی

های نوین کمک ترتیب، ارائه خدمات مرتبط با سالمت روان در قالب فناوری به این

های درمان، افزایش کند، همچنین کاهش هزینهمی ارتقای کیفیت خدماتبه بسیاری 

و افزایش آموزش مناسب ارائه  تسهیل تشخیص گذاری و ارزیابی، رمان،گذاری داثر

  را به همراه دارد.  عمومیپذیری خدمات سالمت روان در جمعیت دسترسی
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 از یکی تهران( که روانپزشکی )انستیتودانشکده علوم رفتاری و سالمت روان 

 الینیب روانشناسی و روانپزشکی درمانی و پژوهشی آموزشی، تخصصی مراکز بزرگترین

 باشد، در راستای خدماتمی ایران پزشکی علوم دانشگاه به وابسته حاضر حال در که بوده

تلفنی، همکاری در پروژه ساخت ربات برای درمان کودکان  روانشناسی به صورت مشاوره

درمانی به های ارائه خدمات روانمبتال به اختالالت طیف اوتیسم و همکاری با سایت

هایی برداشته است. با توجه به اینکه دانشکده علوم رفتاری و سالمت صورت اینترنتی گام

 باشد، تشکیل هسته فوق فرصتپزشکی میسی بالینی و روانروان قطب علمی روانشنا

مانی درهای نوین و خالقانه جهت تسهیل فرایند روانمناسبی برای نیازسنجی، ارائه ایده

 و همچنین آموزش را فراهم خواهد کرد. 
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 چشم انداز هسته پژوهشی

روان و ارائه خدماتی نه در امور مربوط به سالمت گیری خدمات فناوراکاربهو عه توس

درمانی از راه دور )اینترنتی(، بهبود کیفیت گری و روانمانند تسهیل ارزیابی، غربال

تفاده از گرها متعدد و اساستفاده از ابزارهای مجهز به حسدرمان از طریق روان خدمات

-و وارد کردن خدمات روانهای مربوط به فرایند درمان سازیواقعیت مجازی در مواجهه

 های آموزشیو برنامه تلفن همراه هایاپلیکیشن درمانی به زندگی روزمره مردم از طریق

های نوین برای ، همچنین استفاده از فناوریایبه صورت چند رسانه برای عموم مردم

درمانگران از روانسایر های درمانی جدید توسط متخصصان روانشناسی به آموزش روش

  ای.های چند رسانهطریق سیستم
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 ماموریت:

های زیر رسالت و ماموریت با توجه به مولفه، هسته پژوهشی فناوری در سالمت روان

 خود را تبیین نموده است:

 

 رتقای سالمت روان جامعها .8

 کنند،که دور از شهر تهران و مراکز استان زندگی میافرادی فزایش دسترسی ا .2

 به خدمات با کیفیت بهداشت روان. 

 کیفیت خدمات بهداشت روان.افزایش  .9

 های خدمات بهداشت روان. کاهش هزینه .4

 های مختلف سالمت روان.افزایش کیفیت آموزش در حوزه .5

 آوری.های کاربردی در زمینه ارائه خدمات مبتنی بر فنانجام پژوهش .6

های فناورانه مرتبط با سالمت روان به محصوالت قابل تبدیل ایدهتسهیل روند  .7

 کاربرد
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 تحقیقاتی هسته پژوهشخطوط 

 افراد به خدمات سالمت روان فناورانه بررسی میزان دسترسی 

 گیری واقعیت مجازی در ارائه خدمات سالمت روانرپژوهش در حوزه به کا 

 پژوهش در حوزه ارائه خدمات از راه دور 

 های آموزشی و درمانی و سلف هلپگیری اپلیکیشنپژوهش در حوزه به کار 

  کیفیت خدمات های فناورانه بر تاثیرگذاری روشپژوهش در حوزه 

 گری بر اساس سیستم اینترنتیهای مختلف ارزیابی و غربالپژوهش در حوزه 

  ت مبتنی بر فناوری در های کیفی و کمی جهت ارتقای خدماانواع پژوهشانجام

 سالمت روان

 مختلف های سنی گیری فناوری در سالمت روان در گروهپژوهش در زمینه به کار

 مناطق جغرافیایی متفاوت و در های مختلفاساس اختاللو بر
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 راهکارهای بلندمدت

 نفع داخلی و خارجی از جمله سازمان جهانی های ذیهمکاری با سازمان

 بهداشت روان، 

 های متخصص در حوزه کامپیوتر و فناوری اطالعات. جذب همکاری گروه 

 گذار و وکیل حقوقی جهت تسهیل فرایند ثبت ایده تا تبدیل ایده جذب سرمایه

 به کاالی قابل عرضه، 

 زیابی اثرگذاری خدمات فناورانه ارهای پژوهشی جهت انجام پروژه 
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 های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدتبرنامه

 های کوتاه مدت: برنامه 

مراه مربوط تلفن ه اینترنتی، ساخت اپلیکیشنگری راه اندازی سیستم ارزیابی و غربال

، ساخت اپلیکیشن آموزش CBTتکالیف به درمان اختالل وسواس، ساخت اپلیکیشن 

 جنسی به کودکان.

 

 مدت: های میانبرنامه 

درمانی، ارائه های متعدد ارزیابی، ارائه خدمات روانهای فناورانه در حوزهثبت طرح

 متخصصین. خدمات آموزشی به عموم مردم و

 .های پژوهشی جهت بررسی اثرگذاری خدمات سالمت روان فناورانهثبت طرح

 آوری در سالمت روان.های داخلی در حوزه فنبرگزاری همایش

 

 های بلندمدت:برنامه 

گسترش هسته پژوهشی در ابعاد متعدد خدمات فناورانه )مبتنی بر اینترنت و از راه 

فاده از است -گری مبتنی بر وبارزیابی و غربال -یشنتولید اپلیک -واقعیت مجازی -دور

 (و سایر ابزارها ساخت ربات -ارائه خدمات به صورت تلفنی -حسگرها

 آوری در سالمت روانبین المللی در حوزه فنملی، منطقه ای و های برگزاری همایش
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 نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها

 ن در ابعاد وسیع سالمت رواافزایش کیفیت و دسترس پذیری خدمات 
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 پژوهشی ارکان هسته

 مسئول: دکتر عباس رمضانی فرانی

 دستیار: دکتر وحید راشدی

 ناظر عالی: دکتر سید وحید شریعت

 

 گروه پژوهشی

 دکتر عباس رمضانی فرانی

 دکتر وحید راشدی

 دکتر رضا آرزومندان

 افسانه آخانی

 سروش خوشنام

 سپیده سلطان محمدلو

 ترجمان دانش 

 دکتر رضا آرزومندان
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