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مجری طرح :دفبتز داًطکذُ ادثیبت ٍ علَم تزثیتی
عنوان طرح:

پخص ٍ تحلیل فیلن جَکز

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
جذة داًطجَیبى عالقِهٌذ ٍ اداهِ ّوکبری ثب آًبى
ثزرسی تبثیز خبًَادُ ٍ جبهعِ در ضکل گیزی اختالل رٍاًی ٍ تبثیز فزد دارای اختالل رٍاًی ثز جبهعِ
خالصه طرح :
اختالالت رٍاًی ّوَارُ یکی اس دغذغِّبی رٍاىپشضکبى ٍ جبهعِ ضٌبسبى ثَدُ است .اس آًجبیی کِ فزد دارای اختالل رٍاًی یب ثِ خَد ٍ یب
ثِ جبهعِ آسیت هیرسبًذ؛ اس ّویي رٍ ضٌبخت اختالالت اّویت ثسیبری پیذا هیکٌذ.
فیلن ٍ سیٌوب ّوَارُ ًقص هَثزی در ضٌبسبًذى هعضالت ٍ هفبّین ثِ ًحَی قبثل فْن ثزای عوَم هزدم داضتِ ٍ دارد .فیلن «جَکز» کِ
ثِ ًَیسٌذگی ،تْیِکٌٌذگی ٍ کبرگزداًی تبد فلیپس در سبل  201۲اکزاى ضذُ ،ثِ هبجزای سًذگی هزد هیبًسبلی هیپزداسد کِ ثِ اختالل
عصجی ًبخَیطتيداری عبطفی دچبر است ٍ اتفبقبت ثِ ٍجَد آهذُ در سًذگیاش اٍ را ثِ فزدی ضَرضی در جبهعِ تجذیل هیکٌذ .ایي فیلن
کِ تب کٌَى جَایشی را در جطٌَارُ ّبی هختلف اس جولِ ضیزطالیی جطٌَارُ فیلن ًٍیش را اس آى خَد کزدُ استً ،ظز هثجت ثسیبری اس
هٌتقذیي را ثِ ّوزاُ خَد داضتِ ٍ ثِ عقیذُی هٌتقذیي ضبًس ثسیبری ًیش در کست جَایش اسکبر دارد.
ثبتَجِ ثِ جذاثیت فیلن در جذة داًطجَیبى ٍ ثب تَجِ ثِ هَضَع هَرد ثحث ایي فیلن ،ثز آى ضذین تب ثب پخص ٍ ثب تحلیل ایي فیلن اس
هٌبظز جبهعِ ضٌبختی ٍ رٍاى ضٌبختی گبهی در جْت افشایص آگبّی ًسجت ثِ ایيگًَِ اختالالت رٍاًی ثزداضتِ ثبضین .درّویي راستب اس
دکتر حامذ بخشی (عضَ ّیئت علوی پژٍّطکذُ گزدضگزی جْبدداًطگبّی خزاسبى رضَی) ٍ علیرضا گل (هتخصص طزحَارُ
درهبًی اختالالت رٍاًی) ثِ عٌَاى هٌتقذ هحتَایی دعَت ثِعول آٍردین.
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آهفی تئبتز داًطکذُ علَم تزثیتی

