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در مدیریت  کارگروه تشکیل شده در دانشکده پرستاری و مامایی تهران 5یکی از  :آموزش و مشاوره در مدیریت کرونا کار گروه

  .کرونا است

ارائه درمانی و در حیطه مشاوره،  عموم و همچنین کادرموزشی برای آتامین محتوای ، در حیطه آموزش این کارگروه هدف: هدف

 مشاوره متناسب با گروههای مختلف مردم است.

دانشجویان و تعدادی از کارمندان هستند.  ،متشکل از اعضای هیات علمی آناعضای نفر عضو دارد.  100این کارگروه بالغ بر : اعضا

 نفر در گروه مشاوره نقش فعال دارند. 65موزش و آنفر در گروه  80در مجموع 

 مشاوره

شامل صدای ماما، صدای پرستار، صدای  و هستندمعکوس(، تلفنی یا واتساپی 0مستقیم، فعال)به صورت  مشاوره ها :مشاوره

 .می باشند انو صدای سوگ یار سالمت روان -رپرستا

شماره تماس گیرنده  استاد وابتکار و ویژگی خطوط مشاوره تلفنی دانشکده پرستاری و مامایی در این است که اطالعات و شماره 

 هستندمخفی می ماند. برخی اساتید دوست ندارند شماره موبایلشان در جامعه پخش شود و بسیاری از تماس گیرندگان نیز نگران 

این شماره روی یک  ،دننمبادا شماره شان فاش شود. در سیستم ما مردم یک شماره از تلفنهای دانشکده را شماره گیری می ک

در این  د.ود و سپس از طریق دانشجوی داوطلب در ساعت معین روی شماره استاد مجددا فوروارد می شود می شسیم کارت فوروار

سیستم الزم نیست یک اپراتور چندین ساعت در روز در دانشکده فوروارد کردن شماره ها را هدایت کند. بلکه این کار در خانه به 

انجام می شود.  این سیستم برای اساتید خارج ساعت یا هر دو ساعت یکبار هر یک وسیله موبایل و توسط یک دانشجوی داوطلب 

 از این دانشکده نیز جالب بود و بعد از مدتی اساتید از دانشگاههای دیگر نیز داوطلب این نوع مشاوره تلفنی شدند.

 مشاوره های مستقیم:

 8به  16/1/99ساعت پاسخگویی در روز شروع شد و از تاریخ  4استاد و  11 ابتدا با 4/1/99در تاریخ  (:61054001)صدای ماما

استاد رسید. در خارج از ساعات پاسخگویی تلفنی مخاطبان با پیام صوتی ضبط شده به مشاوره  18ساعت در روز و مشارکت 

 واتساپی هدایت می شدند.

ساعت پاسخگویی در روز شروع شد و از تاریخ  5استاد و  5ابتدا با مشارکت  4/1/99در تاریخ   (:61054002)صدای پرستار

استاد رسید. در خارج از ساعات پاسخگویی تلفنی مخاطبان با پیام صوتی ضبط شده به  19ساعت در روز و مشارکت 8به  16/1/99

 ند.ومشاوره واتساپی هدایت می ش

های سالمت روان و نیاز زیاد مردم در این روزها از  با توجه به طوالنی بودن مشاوره :(61054005)سالمت روان -صدای پرستار

 سالمت روان در نظر گرفته شد. -خط جداگانه ای برای صدای پرستار عالوه بر خط قبلی   17/1/99تاریخ

سایر مراکز در حال اساتید  دانشکده و همچنین از اساتید این حوزه ازخط مشاوره تلفنی سوگیار با مشارکت  :انصدای سوگ یار

  ل گیری است و ان شااهلل از اردیبهشت ماه آغاز به کار خواهد کرد.شک

برخی مشاوران و مخاطبانشان راضی به ضبط مکالماتشان مشاوره با مکالمه اداری فرق دارد، .صدای مردم)سامانه نظر سنجی(:  

در مورد مشاوره ها  را خط جداگانه ای در نظر گرفته شد که در آن مردم نظرشان براین جهت ارزشیابی سیستم مشاوره،بنا ،نیستند

 آغاز به کار کرد. 1/99/ 25سامانه از  این به صورت پیغام صوتی می گذارند.
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از جایی ، جناب دکتر نیکبختقای مقدور و موافقت آبه همت  ،این سیستم در دانشکده موجود نبود: مشاوره های فعال)معکوس(

از  مشاور از خانه خود با شماره دانشکده با خانه مددجو تماس می گیرد. شروع به کار کرد. 8/1/99و از تاریخ  امانت گرفته شدبه 

 .می شوداستفاده  رنداین شیوه برای مشاوره سالمندان و برخی افراد که نیاز به پیگیری دا

 مشاوره های واتساپی:

 الع رسانی و مشاوره از این طریق در دستور کار کارگروه قرار گرفت.طر بین مردم، ابا توجه به رواج واتساپ د صدای پرستار:

آغاز به  7/1/99گروه واتساپی صدای پرستار از  و لینک گروه واتساپی پرسش مردم در سایت دانشکده وکانال تلگرامی قرار گرفت

نزدیک به  27/1/99. از ابتدای تاسیس تا کنون مواجه شدکار کرد و درهمان شب اول بااستقبال بسیار مردم و انبوهی از سواالت 

سواالت در گروه مردم پرسیده شده توسط دانشجوی رابط کددهی و تکمیل  سخ داده شده است.پ پاپرسش مردم در واتسا 400

داده می شود. پاسخ نهایی در گروه مردم طبق کد دریافت شده  ،شده و در گروه اساتید گذاشته می شود. پس از مباحثه اساتید

 بدین ترتیب امنیت مجازی اساتید حفط می شود و شماره موبایل آنها منتشر نمی شود.

به دلیل خصوصی بودن سواالت مامایی گروه پرسشهای مردم تاسیس نشد بلکه افرادی که موفق به مشاوره تلفنی  صدای ماما:

دانشجوی ارشد  موبایل یکند این شماره واپی هدایت می شند بعد از ساعت پاسخگویی توسط پیغام صوتی به شماره واتسونمی ش

سوال را دریافت، شرح حال را کامل و آنرا در گروه اساتید مطرح و جواب د. دانشجو نو هر سه روز یکبار تغییر می ک استمامایی 

از پاسخگوی سواالت هستند.اساتید و دانشجویان دکترا  .گرفته، سپس جواب را اختصاصی برای پرسش کننده واتساپ می کند

 سوال مامایی پاسخ داده شده است. 400ابتدای تاسیستا کنون حدود 

 

 )تولید محتوا( آموزش 

گروه تخصصی تشکیل شد: سالمت جامعه و سالمندی،  6، در حیطه آموزش 24/12/98در  : پس از تشکیل کارگروهآموزش

سالمت و فناوری در سالمت. این گروهها متشکل از اعضای هیات علمی و سالمت باروری، سالمت کودکان، سالمت روان، هنر در 

از محتواهای تولید شده  دانشجویان دکتری ارشد وکارشناسی  هستند که تامین و تایید علمی محتواهای تولیدی را بر عهده دارند.

محتواها به شکل فایل پی دی اف،  .وددر مشاوره ها و همچنین در سایت برای آموزش عموم و در کانال تلگرامی استفاده می ش

 کلیپ، پوستر و وبینار در سایت ،کانال تلگرامی و اینستاگرام ارائه می شوند.
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  تاریخ شروع  : 99/1/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رضایی نیا  فاطمه : خانم دانشجوی رابط انتقال تماس 

 پور آقای عمران صالح  –: خانم صادقی  دانشجویان رابط واتساپی 

  آقای مقدورروز یکبار در دانشکده 3چک سیستم هر : 

61054002صدای پرستار:    

 تنظیم انتقال توسط آقای مقدور در مخابرات دانشکده 

  رابط دانشجوی دست در کارت نویم س

ساعت یکبار  1انتقال توسط دانشجوی رابط هر  11-19از ساعت   

 شماره موبایل یا منزل استاد 

در دانشکده  ثابت به شماره ای 19انتقال توسط دانشجو ی رابط بعد از ساعت   

 پخش پیام صوتی و هدایت مخاطب به رابطین واتساپی 

  صوتی ثابت با قابلیت پخش پیامماره ش
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 برنامه شیفت تلفنی اساتید صدای پرستار

19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 13-12 12-11  

بیماران 

کلیوی و 

 دیالیزی

ضعف 

ایمنی)دیابت 

و شیمی 

 درمانی(

سالمت 

جامعه و 

 سالمندان

فوریت ها و 

 مسمومیت ها

مراقبت 

 های ویژه

 سالمت روانمراقبت و

  
پرستاری 

 کودکان

 

دکتر فاطمه 

 بهرام نژاد

خانم دکتر 

 فریبا تباری

 شهزاددکتر

 پور ییپاشا

دکتر زهرا 

 رود دهقان 

دکتر زهرا 

 عباسی

 یلدکترسه

 یمیرح

 یمادکتر ش

 ینظر

دکتر بتول 

 پور ابولی

 

 شنبه

دکترخاطره 

 سیالنی

خانم شادان 

 پدرام

 نسریندکتر

 یماپ یکن
 

زهرا  دکتر

 رود دهقان

دکتر ذاکری 

 مقدم

 یلدکترسه

 یمیرح

 یمادکتر ش

 ینظر

خانم 

خدیجه 

 زارعی
 

 یکشنبه

دکتر فاطمه 

 بهرام نژاد
دکتر فریبا 

 تباری

 سریه دکتر

 یپورتق

دکتر ناهید 

 دهقان نیری

دکتر زهرا 

 عباسی

 یلدکترسه

 یمیرح

 یمادکتر ش

 ینظر

دکتر بتول 

 پور ابولی

 

 دوشنبه

دکترخاطره 

 یسیالن

خانم شادان 

 پدرام

الهام دکتر 

 نواب

دکتر زهرا 

 رود دهقان

خانم دکتر 

ذاکری 

 مقدم

 یلدکترسه

 یمیرح

دکتر 

فاطمه 

 یترضا

خانم 

خدیجه 

 زارعی

 سه شنبه

دکتر فاطمه 

 بهرام نژاد

دکتر فریبا 

 تباری

 دکتر

 یکن نسرین

 یماپ

دکتر ناهید 

 دهقان نیری

خانم دکتر 

زهرا 

 عباسی

 یلدکترسه

 یمیرح

دکتر 

فاطمه 

 یترضا

دکتر بتول 

 پور ابولی

 

 چهارشنبه

دکترخاطره 

 سیالنی

خانم شادان 

 پدرام

 سریه دکتر

 یپورتق

دکتر زهرا 

 رود دهقان

خانم دکتر 

ذاکری 

 مقدم

دکتر فاطمه 

 ینوغان

دکتر 

فاطمه 

 نوغانی

خانم 

خدیجه 

 زارعی

 پنجشنبه 

دکترخاطره 

 سیالنی

خانم شادان 

 پدرام

مرجان دکتر 

 دلخوش

را دکتر زه

 رود دهقان

خانم دکتر 

زهرا 

 عباسی

دکتر فاطمه 

 نوغانی

دکتر 

فاطمه 

 نوغانی

خانم 

خدیجه 

 زارعی
 

 جمعه
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 99/1/4:  تاریخ شروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رابطین واتساپی در شیفتهای سه روزه:دانشجویان ارشد مامایی 

  : فروردین  18-16فروردین                 خانم حسنی :  12-10 فروردین         خانم خاکسار: 7-5خانم نورزادی 

 : فروردین 21-19فروردین            خانم مومن زاده : 15-13فروردین             خانم اسکندری :  9-7خانم عطایی 

  :روردینف 29-27فروردین             خانم نورزادی:  26-24فروردین           خانم شامی: 24-22خانم بیات 

 61054001صدای ماما: 

در مخابرات دانشکده مقدور تننظیم انتقال توسط آقای   

در دست دانشجوی رابط  شماره یک سیم کارت نو  

ساعت یکبار  2انتقال توسط دانشجوی رابط هر   16- 20و 10 -14از ساعت   

 موبایل یا شماره منزل هر استاد 

20بعد از ساعت  پخش پیام صوتی   

ین واتساپی هدایت مخاطب به رابط  
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 برنامه شیفت تلفنی اساتید صدای ماما

18-20 18-16 14-12 12-10  

دکتر ماندانا میر  دکترسیده فاطمه واثق دکتر شیرین شهبازی

 محمد علی

 شنبه خانم مهری شمسی

طاهره  سیدهدکتر دکتر مریم مدرس

 میرموالیی

خانم فاطمه رحیمی  خانم زهرا ارجمندی

 کیان

 یکشنبه

 دکتر زیبا تقی زاده دکتر فرناز فرنام دکترالهام ابراهیمی م زادههاش مژگان دکتر

 

 دوشنبه

هاشم  مژگان دکتر دکترالهام ابراهیمی

 زاده

دکتر راضیه 

 معصومی

دکتر ماندانا میر 

 محمد علی

 سه شنبه

رحیمی فاطمه  خانم  دکتر فرناز فرنام خانم پگاه شیران دکتر شیرین شهبازی

 کیان

 چهارشنبه

طاهره سیده دکتر  دکتر پریسا صمدی ا بهبودیدکتر زهر

 میرموالیی

 پنجشنبه دکتر مریم مدرس

 گرانمایهمهرناز دکتر  خانم زهرا ارجمندی دکتر پریسا صمدی دکترسیده فاطمه واثق

 

 جمعه
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 99/1/17 :  تاریخ شروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61054005سالمت روان:  -صدای پرستار

  به سیم کارت در مخابرات دانشکدهتننظیم انتقال 

در دست دانشجوی رابط  شماره سیم کارت نو  

 

ساعت یکبار  1شجوی رابط هر شنبه تا چهارشنبه انتقال توسط دان 11-16از ساعت   

 موبایل یا شماره منزل هر استاد 

شماره ای در دانشکده و پخش پیام صوتی بط بهانتقال توسط دانشجوی را  

ثابت با قابلیت پخش پیام صوتیماره ش  
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انسالمت رو -برنامه شیفت تلفنی صدای پرستار  

 اساتید ایام هفته ساعت مشاوره

13تا11  خانم دکتر سید فاطمی شنبه ها 

12تا11  خانم دکتر نوغانی یکشنبه تا چهارشنبه 

13تا12 چهارشنبه تا یکشنبه   خانم دکتر نظری 

14تا13 چهارشنبه تا شنبه   آقای دکتر رحیمی 

15تا14 رضایت دکتر خانم شنبه تا چهارشنبه   

16تا15 رشنبهچها تا شنبه   آقای دکتر کریمی 
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 خطوط مشاوره فعال)معکوس(

 7/1/99شروع به کار: 

 گروه ماماییدر اختیار  61054003

 دکتر هاشم زاده از اساتید مامایی برای پیگیری فعال تماس گیرندگان صدای ماما

 گروه پرستاری در اختیار  61054004

 ا سالمندانجهت تماس و مشاوره ب سرکار خانم نجاتی 

 جهت پیگیری مشکالت کودکان سرکار خانم زارعی 
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 61054010:   انخط مشاوره تلفنی صدای سوگیار

 مسوول: خانم دکتر حسن پور

و با رویکرد بین  لب سراسر کشورطبا مشارکت جمعی از اساتید داو 99اردیبهشت  1شروع به کار:

 اس روانپزشک و جامعه شناسحرفه ای و حضور پرستار روانشن
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 گروه های مشاوره واتساپی

 ماصدای ما-صدای پرستار
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 گروه واتساپی صدای پرستار

 7/1/99شروع به کار:

 گروه پرسش مردم، پاسخ اساتید 2دارای 

به جهت حفط امنیت مجازی اساتید  گروه مردم جدا از گروه اساتید است. سواالت در فرم مخصوص در گروه 

نهایی توسط رابط به  مردم توسط رابطها کد دهی و دریافت و به گروه اساتید برده شده و بعد از بحث جواب

  .گروه مردم برگردانده می شود

 تعداد اعضا
 به دلیل محدودیت ظرفیت گروههای واتساپینفردر حال ورود و خروج  240بالغ برگروه مردم: 

 تن از اساتید و دانشجویان ارشد و دکترا 44گروه پاسخ اساتید: شامل 

 ساعت پاسخگویی

 22-18و  10-14 

ناظر: اتیداس  
رد و در صورت لزوم سوال را به استاد آن حیطه خاص ارجاع می اکه بر پاسخها نظرات د است دیاستا 

مقدم، دکتر عباسی، دکتر نواب، دکتر مختاری، خانم پدرام، دکتر  ذاکری صیادی، دکتر دکتر :دهد

 سیالنی، دکتر دهقان نیری

 فعال: اعضای
: دکتر نیکبخت، دکتر به سواالت مردم مشارکت دارند که در شیفت در پاسخگویی و دانشجویان دکترا اساتید 

  دکتر روددهقان دکتر بهرام نژاد،خانم زارعی، خانم صدر،  شهسواری، دکتر بگجانی، 

 ، خانم هاله جعفریدانشجویان دکترا: آقای نادری، خانم طاهری، آقای کریمی راد

 رابطین: 
 آقای کریمی راد آقای شارعی نیا، خانم هاله جعفری،دانشجویان دکترا:

 خانم پارساییان، خانم صادقی، آقای صالحپوردانشجویان ارشد: 

 

 

 



15 
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 ماماگروه واتساپی صدای 

 7/1/99شروع به کار:

 پاسخ اساتیدگروه  1دارای 

در خارج از ساعات مشاوره تلفنی صدای ماما، پیام صوتی تماس گیرندگان را به مشاوره واتساپی هدایت می 

  .های واتساپ مربوط به دانشجویان ارشد است و هر سه روز یکبار عوض می شود کند.. شماره 

 نفر 29: تعداد اعضا
زیبا تقی صمدی، دکتر  پریسا فرنام، دکتر فرناز بهبودی مقدم، دکترزهرا فعال در پاسخگویی: دکتر  اساتید

واثق، طمه اسیده فاهیمی، دکتر ابر الهام شهبازی،دکتر شیرینخانم ارجمندی، دکتر ، دکتر هاشم زاده، زاده

 مدرس،  مریم دکتر

 خوشناممهسا  اسدی، خانملیال ، خانم ولی پور ستایشنسیمه دانشجویان دکترا: خانم 

 

 ساعت پاسخگویی

 تقریبا شبانه روزی 

 رابطین:
 فروردین  18-16 فروردین                 خانم حسنی : 12-10فروردین         خانم خاکسار:  7-5خانم نورزادی :  

 فروردین 21-19فروردین            خانم مومن زاده : 15-13فروردین             خانم اسکندری :  9-7خانم عطایی :

 فروردین 29-27فروردین             خانم نورزادی:  26-24فروردین           خانم شامی: 24-22خانم بیات: 
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 (تولید محتوا ی)آموزش گروه های

 در مدیریت کرونا
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 المت جامعه و سالمندیسگروه 

 پاشایی  شهزاددکترمسئول گروه : 

 اعضای گروه:

 )هیئت علمی( مایپ کیخانم دکتر ن

 )دانشجوی دکتری پرستاری(  این یشارع یآقا

 نیخانم حس،یریخانم خ ،یخانم اسکندر/ سالمندی:دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمت جامعه

 خانم عباس زاده  رزادگانیخانم ام،یخانم مناد،صالح پور یآقا،یخانم صادق، انییخانم پارسا،زاده

 خانم فغانی ،اطیخ یآقا،خانم فالح

 )کارشناسی ارشد علوم شناختی از دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران( انییپارسا یآقا

 اهداف گروه :

 سالمندانو ، بهداشت  سالمت جامعه تیبا موضوع یاو مشاوره  یآموزش یمحتواها هیته

 محتواهای تولید شده :

 )پوستر( 5و  4، 3، 2، 1مراقبت از سالمندان در برابر کرونا  -1

 سالمندان( )پمفلت( هیاز سالمندان )تغذ یاز کرونا در مراکز نگهدار یریشگیپ -2

 ()پوستر 2و  1 مبتال به کرونا در منزل مارانیب نیو مراقب نیخانواده، والد یبرا یبهداشت یها هیتوص -3

 )پمفلت( 19 دیمقابله با کوو یجهت استفاده از ماسک برا ییها هیتوص -4

 (مدت )پمفلت یدر مراکز مراقبت طوالن 19 دیاز انتشار کوو یریشگیپ -5

 )پوستر( توصیه های غذایی ویژه سالمندان در برابر کرونا -6

 )پوستر( 2و  1مواد ضدعفونی کننده  -7

 آموزشی )پوستر( –مطالب انگیزشی  -8

 :محتواهای در دست تولید
 در کرونا )پوستر( جیرا یا هیسواالت تغذ -1

 درست در خصوص کرونا )پوستر( یباورها -2

 خانواده با کرونا یکنترل استرس و سازگار -3

 مبتال به کرونا در خانه سالمندان مارانیب رشیعدم پذ ای رشیپذ -4

 19 دیکوو یماریب یریدوره همه گ یحظات منسجم در طمال -5

 نیکلروک یمراقبت ها -6

 مختلف با کرونا نیکودکان در سن یسازگار -7

 کرونا ویروس )آموزش به بیمار( )پمفلت( -8

 کرونا ویروس )کلیات( )کلیپ آموزشی( -9

 نحوه استفاده از لوازم حفاظت فردی )پوستر( -10
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 المت باروریسگروه 
 

 دکتر مهرناز گرانمایه:  ئول گروهمس

دکتر زهرا بهبودی ، ی شمس یمهر ،تک نکو لعل دکتر مریم ،ییموالریمدکتر سیده طاهره اعضای گروه : 

دانشجویان دکتری: / فرناز فرنامدکتر ، یصمد سایپر دکتر،دکتر راضیه معصومی ،دکتر شیرین شهبازی،مقدم

سمیه  ،فاطمه مومن زاده نورزادی، سمیرا دانشجویان ارشد: ی/داس الیل ، ،یمیابراه هیمرض ،خوشناممهسا 

 ، نیوشا زندیخدایی رقیه تقیان، نجمه حسنی، معصومه، زهرا سمایی، الهام حیدری شهابی، عطایی

 اهداف گروه : 

و پس از آن به  مانیزا یباردار رو مسائل مربوط به آن د 19 دیکوو روسیو یدمیدر مورد اپ یاطالع رسان-1

و  یاز منابع معتبر علم یمحتو هیته قیاز طر یبارور نیعموم مردم مخصوصا خانم ها در سن یزبان ساده برا

 دانشکده تیدرج در سا

 یو پس از آن برا مانیزا یباردار یمربوط به انجام مراقبت ها یپروتکل ها نیدر دسترس قرار دادن آخر-2

 سالمت و درمان ستمیپرسنل س گریماماها پرستاران و د

 محتواهای تولید شده :
 کرونا مورد در رایج سواالت به پاسخ: 1 شماره آموزشی راهنمای

 عموم مخاطب)کرونا شیوع هنگام زایمان و بارداری مراقبتهای: 1بارداری و کرونا:10 شماره آموزشی راهنمای

 (مردم

 (درمانی کادر مخاطب)کرونا به مبتال باردار مادر از مراقبت: 2 بارداری و کرونا: 11 شماره آموزشی راهنمای

 کرونا مورد در عمومی آموزش: 12 شماره آموزشی راهنمای

 دهی شیر و بارداری در کرونا بیماری مورد در الزم اطالعات:  3 بارداری و کرونا: 13 شماره آموزشی راهنمای

 کرونا و جنسی رابطه: 14 شماره آموزشی راهنمای

 ماسک های دانستنی: 15 شماره آموزشی راهنمای

 : ورزش در قرنطینه خانگی16شماره آموزشیراهنمای 

 سیگار و کرونا: 17شماره آموزشیراهنمای 

 مراقبتهای پره ناتال در شیوع کرونا :17شماره آموزشیراهنمای 
ection147/page1/lang/Fahttps://fnm.tums.ac.ir/s 

 محتواهای در دست تولید : 
 / نوع زایمان در مادر مبتال به کرونا2کرونا  ورابطه جنسی /چالش های زایمان در منزل در شرایط کرونا

 به مناسبت روز ماماوبینار 
 

https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa
https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa
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 کودکان گروه سالمت

 زارعیخدیجه خانم  :مسئول گروه 

 ،زهرا فالحی ،زینب محبی ،نیلوفر نجفعلی، فائزه خنجریان، مژده دل زنده،  سهیال معتمدی فرد، نیلوفر باقری:اعضای گروه

  سون_گروه هنری آتلیه ای ،مریم احمدی

 گروه: هدفا
د محتوای تخصصی حوزه کودکان در مورد بیماری تولی / 19آموزش کودکان در سنین مختلف در مورد بیماری کووید 

تهیه ی محتوای آموزشی / 19در راستای برقراری ارتباط با کودکان در مورد بیماری کووید  والدینآموزش /  19کووید 

برقراری ارتباط با سایر گروههای هنری به منظور بهینه کردن محتوای / 19مناسب برای والدین در مورد بیماری کووید 

 / توسعه گروه و ایجاد احساس همدلی با دانشجویان کارشناسی ارشد کودکان و بهره وری از توانمندی آنان/ ید شدهتول

نهادینه کردن / 19کووید دادن مشاوره سالمت کودکان به عموم مردم جامعه جهت ارتقای آگاهی آنان در زمینه ی  

 19کووید فیلد کودک و خانواده در زمینه ی   به مربوط و ارایه طرح پژوهشی همکاری/بهداشت دست در کودکان

 https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa:محتوای تولید شده 
 سون  _تهیه کلیپ های آموزشی با همکاری آتلیه هنری ای

 صحبت کنیم  19ود در مورد بیماری کووید چگونه با کودک خ تهیه ی محتوای -1

برگزاری چالش شستن نهادینه کردن شستن دست در کودکان و شستن دست به منظور کوتاه تهیه فیلم  -2

  دست

 کودکان شرکت کننده در چالش شستن دست با حضورتهیه فیلم آموزشی طرز صحیح شستن دست  -3

 تولید کلیپ پرسش و پاسخ کودک و پرستار/ والدین  -4

 مراقبت از بیمار آلوده به کرونا در منزلید فیلم تول -5

 در منزل 19راهنمای مراقبت بیمار مبتال به کووید  -6

 19تهیه پوستر پیشگیری از از ابتالی کودکان به کووید -7

 تهیه پوسترمراقبت از بیمار آلوده به کرونا در منزل -8

ین و کودکان در زمینه ی بیماری و آموزش والد )به منظور بچه های قهرمان کتاب قصه مصور تولید و نوشتن -9

 (روش های پیشگیری از ابتال به بیماری

 19تهیه ی پوستر های آموزشی پرسش و پاسخ  کودک و والدین در رابطه با بیماری کووید  -10

 19غفلت از کودکان کار در برابر کووید -11

 ه کودکانشستن دست با هدف نهادینه کردن رعایت بهداشت دست  در جامع برگزاری دوسری چالش -12

 (19تهیه ی پوستر مدیریت استرس در کودکان)در مواجهه با بیماری کووید  -13

 19تهیه ی کلیپ در زمینه ی پرسش و پاسخ کودک و پرستار در رابطه با بیماری کووید  -14

تهیه ی کتاب قصه مصور با عنوان بچه های قهرمان  )در زمینه ی آموزش ماهیت بیماری، راه های  -15

 (محافظت از خود در برابر بیماری سرایت آن، و چگونگی
 17 - 18 ساعت  ،1399 اردیبهشت4استرس کودکان در روز کاهش برگزاری وبینار با عنوان:محتواهای دردست تولید :

https://fnm.tums.ac.ir/section147/page1/lang/Fa
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 ه سالمت روانگرو

 یمیرحل سهیدکتر  یقاآ :مسئول گروه 

 

 :اعضای گروه 
 آقای دکتر رحیمی – تیدکتر رضاخانم  -ی دکتر نظرخانم  – یدکتر نوغاناساتید : خانم 

 دانشجوی دوره دکترا راد یمیکر دانشجو : آقای

  استاد میهمان: خانم دکتر سیدفاطمی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش مشاوره تلفنی

 گروه: هدفا
 تهران و عموم مردم یبه خانواده دانشگاه علوم پزشکدادن مشاوره روان 

ارشد  کارشناسی و  یکارشناس انیبا دانشجو واتساپی گروه کی جادیدانشگاه ها وا ریارتباط با سا یبرقرار 

 پاسخگویی به سواالت دانشجویان شاغل در بیمارستانها و حمایت روحی و معنوی از آنهاو  یسنج ازین یبرا

 یحوزه روانپرستار یصصتخ یمحتوا دیتول 

 راه اندازی صدای مشاوره سالمت روان 

 ساعت ارائه مشاوره تخصصی در حوزه سالمت روان 5روزانه 

 

 :محتوای تولید شده 
 مشاوره سوگراهنمای آموزشی : 

 سالمت روان در منزلراهنمای آموزشی : 

 وبینار آموزشی : اضطراب کودکان وکرونا

 خانواده در بحران کرونا وبینار آموزشی : سالمت روان

 وبینار آموزشی : آشنایی با اختالل وحشت زدگی در ایام کرونا

 

 :های دردست تولید امحتو
 PTSDاختالل استرس پس از سانحهمشاوره 

 اختالل اضطراب فراگیرGADمشاوره 

...... 
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 هنر در سالمتگروه 

 راستی دکتر خانم مسئول گروه :

 زارعی  خدیجه -درویش  آسیه دکتر اعضای گروه:

 محمدرضا ،کمالی کنعان ،پارسا محمد، خیلی ملک مبینا ،محسنی دانشجویان کارشناسی پرستاری: سحر

 الهه ،مینارستمی،نیکزاد  معصومه ،صبوریان حدیثه، ابراهیمی مریم، فتوحی  شیما،فر افروز رویا ،احمدی

فائزه  ،شناسی مامایی: پردیس حاجی طالبدانشجویان کار/سمیه نعمتی  ،قویم جنابی فاطمه ،زبردست 

 /دانشجوی ارشد مامایی: الهام حیدریفائزه شریعتی، سوگل کیوانپور، فاطمه صفرپور ، محیا ربیعی،نورمندی

 اهداف گروه:
 شتپ برای جامعه آحاد روحی شرایط بهبود و بخشی آگاهی ارتقای درمسیر پیام تاثیر افزایش برای هنر پتانسیل از استفاده -1

 ویروس کرونا شیوع فعلی بحران  سرگذاشتن

 مردم به پزشکی جامعه پیامهای انتقال جهت کنونی راههای بهترین از یکی عنوان به هنری های شیوه ازانواع گیری بهره -2

 پیام انتقال متنوع های ازشیوه گیری بهره جهت عالقمند دانشجویان و اساتید پتانسیل از مندی بهره -3

 ولید شده:محتواهای ت

 طراحی پوستر نشان گروه آموزش و مشاوره در کرونا-1
 شیوع دوران در دخانیات مصرف درباره بخشی آگاهی پوستر-2

 (سالمندی و جامعه سالمت گروه با همکاری -پوستر 5) سالمندان از مراقبت پوسترهای مجموعه-3

 ری با گروه سالمت جامعه و سالمندی(همکا -پوستر 3مجموعه دیگری از پوسترهای مراقبت از سالمندان )-4

 منزل در ماندن و بهداشت رعایت به عموم ترغیب خوشنویسی مجموعه-5

 (کودکان نشدن مبتال) باورغلط اصالح پوستر-6

 ماما صدای و پرستار صدای مشاوره خط تبلیغ جهت چهار پوستر -7

 WHO  سایتهای وب اضطراب از مدیریت-بارداری-اتحیوان-منزل ضدعفونی زمینه در آموزشی محتواهای ترجمه و استخراج-8

 CDC و

 نقاشی مسابقه پوستر-9

 نقاشی با موضوعات پیشگیری از ابتال به بیماری 10 -10

 پوستر نکات زندگی بهداشتی در قرنطینه -11

 کلیپ نقاشی با موضوع در خانه بمانیم -12

 تدوین و صداگذاری یک کلیپ آموزشی برای کودکان-13

 آموزش نحوه صحیح شستشوی دستها  کلیپ -14

  کلیپ خودداری از سفرهای نوروزی-15
بارگذاری  -3همکاری در راه اندازی کانال آموزش و مشاوره/ -2برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان و نوجوانان/-1سایر موارد:

 ارسال در کانالبرچسب گذاری نقاشیها جهت  --محتوا و انعکاس اخبار کانالهای خبری معتبر در کانال/

 محتواهای در دست تولید:

 دانش به توصیه و مبتال فرد منزل ضدعفونی با دررابطه محتوا ترجمه-2پوستر در رابطه با نکات پیشگیری در پمپ بنزین و سوپرمارکتها -1

 مات الزم در منزلکلیپ اقدا-5/کلیپ سالمت روان -WHO /4ترجمه مجموعه پوسترهای جدید -WHO/CDC))/3 دانشجویان و آموزان
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 گروه فناوری در سالمت

یل دکترای مدیریت فناوری صعضو هیات اموزشی گروه پرستاری داخلی جراحی و فارع التح، دکتر آسیه درویش:  مسئول گروه

 اطالعات

 اعضای گروه: 

 /مقدور علیحسین اکبریان، هاله ادب،  ،یآیدا قوام ،سادات عطری شیما ،دکتر الهام ابراهیمی، نکولعل دکترمریم ،یرزو راستآدکتر 

، فاطمه علی پورلر ،علی احدی ،آقای محمداحسان حشمتیان ،دانیال مظلوم ،مبینا ملک خیلیدانشجویان کارشناسی پرستاری: 

 هداوند، فاطمه جنابی قویممحمدی موسوی، فاطمه رضایی نیا، فاطمه 

 اهداف گروه: 

هدف کلی : انعکاس دادن نتایج فعالیتهای گروه های مدیریت کرونا به مخاطبین از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات، با تاکید بر 

راه اندازی وبینار دانشکده  -3/ربات تلگرامی برای دریافت بازخورد و کامنتکانال و  -2/راه اندازی مشاوره تلفنی-1/موزش و مشاورهآ

 موزشی برای مردمآایجاد یک سایت  -4/با مخاطبین: الف( اعضای هر گروه ب( جامعه

 محتواهای تولید شده:

 اموزشیآ راهنمای 18 محتوایو بارگذاری موزشی آوب سایت ایجاد  -1

 سالمت روان و صدای سوگیاران -دای پرستارصسرویس های مشاوره صدای پرستار و صدای ماما انذازی راه  -2

  وبینار برگزار شد 6 و زیر ساخت وبینار فعال -3

 در ویدیو ثبت -شد برگزار اینستاگرام الیو بصورت روان سالمت وبینار 3 تعداد: سایت وب در وبینار محتوای کل ثبت - -4

 دانشکده سایت وب در ها نآ لینک و -دانشکده اینستاگرام

، ثبت نکات مهم یدیویی،  ضبط و، اجرای وبینارها  ،طراحی ،راهنمای برگزاری وبینار، تنظیم جدول برنامه هفتگی وبینارها  -5

 وبینارها برگزاریخبرتهیه تبلیغات و 

 14سالمت روان خانواده)-3/فروردین( 12اضطراب کودکان و کرونا)-2/فروردین( 11غربالگری کرونا و اقدامات محافظتی ) -1

 (فرووردین 30)تغذیه سالم در سالمندان -5/فروردین( 24زدگی)اختالل وحشت -4/فروردین(

 کانال تلگرامی آموزش و مشاوره در کرونا ایجاد -6

 رباتهای تلگرامی کامنت و الیک ایجاد  -7

 تنطیم خطوط تلفنی مشاوره -8

سالمت روان/صدای سوگیار/صدای -پرستارساخت پیامهای صوتی تلفنی متعدد برای صدای پرستار /صدای ماما/صدای  -9

 مردم

تهیه / الیو اینستاگرامو یا پیگیری دریافت تقاضای گروه ها برای وبینار / تنظیم جدول برنامه هفتگی  وبینارها محتواهای در دست تولید:

ترتیب دادن یک مصاحبه با ریاست دانشکده /واتساپمحتوای خبر راه اندازی کارگروه و معرفی فعالیتها برای اخبار دانشکده، تلگرام، اینستاگرام و 

 در مورد اقدامات انجام شده در مدیریت کرونا
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 تلگرامی آموزش و مشاوره در کروناگروه 

 تک مریم نکولعلکترخانم دمسئول گروه :  

 : مدیریت کانال تلگرام اعضای گروه

  مظلوم الیدان یآقا ، خانم لیال صادقی،قویم جنابیفاطمه سیه درویش، آ خانم دکتر ی،رزو راستآخانم دکتر 

 اهداف گروه
 تمام گروه ها در فضای مجازی یتهایفعال جیانعکاس دادن نتاهدف کلی: 

 ارائه اخبار جدید در مورد کرونا

 ارتباط دوطرفه با مردم

 :شده دیتول یمحتواها
 به صورت دسته بندی شده در کانال قرار می گیرند. کرونا با مرتبط مختلف مطالب

 #وکرونا سالمندان#وکرونا مبتالیان#وکرونا  جنسی رابطه## وکرونا بارداری# وکرونا کودکان#

  کرونایی پاسخ پرسش

   وکرونا ماسک#  وکرونا تغذیه#طنزوکرونا#وکرونا_هنر#

  پرستار_صدای#  ماما_صدای#تلفنی_مشاوره# 

  مجازی_عیددیدنی#نادرست_درست#بمانیم درخانه#

   نقاشی_مسابقه#شبانه_چالش#کادردرمانی# پیشگیری#

 برابری اغعضای کانال منتهی شد. 2برگزاری نمایشگاه آنالین نقاشی کودکان که به افزایش 
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ر جلسه بازدید ریاست دانشگاه آقای دکتر کریمی از دانشکده پرستاری و مامایی تهران، از فعالیت های دفروردین،  30شنبه 

 کارگروه آموزش و مشاوره در کرونا خانم دکتر مریم نکولعل گزارش داد:

 یر( زیناسدانشجو )در مقاطع مختلف دکترا و ارشد و کارش ۱00 و نفر حضور دارند ۱۴0 حدود موزش و مشاورهآدر کارگروه 

 .دارند یتفعال یعلم یاتعضو ه۴0نظر 

 .دشون یم یهارا یو واتساپ یو معکوس و از دو روش تلفن یممشاوره ها به دو فرم مستق 

سالمت روان  یساعت مشاوره تلفن ۵پرستار و  یصدا یساعت مشاوره تلفن ۸ماما ,  یصدا یساعت مشاوره تلفن ۸روز  هر

 .شود یم یهارا

 یتماس تلفن ۵۴۹۲در مجموع  ینفرورد 30صبح,  ۹تا ساعت ه اند، شد یراه انداز یتلفن های سامانه ینا که ینفرورد ۴ از

 یامپ ی،خارج از ساعات مشاوره تلفن در .سالمت روان(_صدای پرستار ۵0صدای پرستار،  760صدای ماما،  ۵3۸3یم)داشته ا

و  ییماما یدپرسش مردم توسط اسات ۸00به  یکزدکند. تا کنون ن یم یتهدا یمخاطب را به مشاوره واتساپ ی،صوت

 .پرسش پرستاری( ۴00پرسش مامایی و حدود  ۴00)حدود  در واتساپ پاسخ داده شده است یپرستار

کنترل و مراقبت از  ینهموارد در زم یهکرونا بوده و در بق ینهدرصد در زم ۵0به  یکنزد ،پرستار یمردم در صدا پرسشهای

 مراقبت از زخم و یوی،کل ی،تنفس ی،مشکالت قلب ،فشارخون یابت،از جمله در مورد کنترل د ،است در خانه بوده یمارانب

 .بوده است یدرمان یمیو ش یمنین ضعف ایمارامراقبت از بمراقبت از نوزادان و کودکان،  یمر،لزا، آمراقبت از سالمندان

و  ینکرونا به جن یروسمادران باردار نگران انتقال و بیشتر موارد بوده است: ینماما شامل ا یمطرح شده در صدا مشکالت

همچنین نگران چگونگی انجام آزمایشات و غربالگریهای روتین بارداری شان . بودند ییدر دسترس نبودن خدمات ماما

بارداری  بودند. در حالی که برخی از بروز بارداری ناخواسته نگران بودند، تعدادی نیز خواهان دریافت مشاوره جهت اقدام به

بودند. مراقبت از زخم سزارین، مشکالت شیردهی، درد پستان، شقاق پستان، کیست تخمدان، اختالالت قاعدگی، سوزش و 

خارش واژینال و لکه بینی از سایر مشکالت ذکر شده بود. همچنین سواالت متعددی از مراقبت نوزادان وکودکان مطرح 

تب، سوزش ادرار. تعدادی از سواالت هم در مورد رنگ مدفوع  یرخوار، تغییرش ، یبوستاز بند ناف یزیخونرشده بود مثل 

 عالیم کرونا و مراقبت در منزل بود. 

از  یو حت یرانای مختلف شهرها ی صدای ماما و صدای پرستار محدود به تهران نبوده و بسیاری از افراد ازتماسها

 نکا، قزوین ورامین، ،کرجتهران، از فروردین ی هفته چهارم تماس گرفته بودند. به عنوان مثالتماسهامجاور  یکشورها

 ، اسالمشهر، پاکدشت، مراغه نایین،شیراز، اصفهان، مشهد قم، اهواز، یزد، ایالم، شهریار،رشت، پرند، ،کرمانشاه، زاهدان،

 امارات بوده است. کشور و همدان، نهاوند، اندیمشک، اراک دشت، ،اندیشه، صفا

 یبرا یوهش ین. از ایردگ یبا شماره دانشکده با خانه مددجو تماس م ،مشاور از خانه خودس)فعال(، در مشاوره های معکو

 شود. یدارند استفاده م یگیریبه پ یازافراد که ن یمشاوره سالمندان و برخ
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ست. این وبینار تولید شده ا 6پی دی اف و  ۱6پمفلت، 3کلیپ 6پوستر، ۲3محتوا در قالب  ۵۴در بخش آموزش، بالغ بر 

گروه سالمت روان، سالمت کودکان، سالمت باروری، سالمت جامعه و سالمندی، هنر در سالمت و فناوری  6محتواها در 

در سالمت تولید شده اند. تمامی محتواها با تالش مستمر دانشجویان و زیر نظر دقیق اساتید تهیه شده اند. مخاطب این 

. محتواها در کانال تلگرامی و سایت دانشکده در دسترس همگان قرار دارد. عالوه محتواها دو دسته اند: مردم و کادردرمان

بر ارایه محتوا، کانال تلگرامی وسیله ای برای برقراری رابطه با مردم بوده به عنوان مثال نمایشگاه و مسابقه نقاشی کودکان 

 و کرونا در کانال تلگرامی، با استقبال فراوان مخاطین مواجه شد.

سیله از ریاست محترم دانشکده جناب اقای دکتر نیکبخت و معاون آموزشی جناب آقای دکتر شهسواری که زیرساخت بدینو

تشکیل این کارگروه را فراهم آوردند سپاسگزاری می شود. همچنین از تمامی اساتید بزرگوار و دانشجویان عزیز که خالصانه 

تشکر می شود. امید است این آموزشها و مشاوره ها از نگرانی مردم  و مشتاقانه برای مشاوره و آموزش وقت صرف می کنند

 بکاهد و به خودمراقبتی و کاهش روند انتقال ویروس کرونا کمک کند.

دکتر مریم نکولعل تک / مسوول کارگروه آموزش و مشاوره در مدیریت کرونا/ عضو هیأت علمی گروه مامایی و سالمت 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران باروری، دانشکده پرستاری مامایی

 

 

کایت همچنان باقی است.  هب پایان آمد این دفتر ح
 99فروردین  31/طراحی این گزارش : دکتر مریم نکولعل تک/ سمیه عطایی


