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 تعاریف .2

  روان بهذاشت و تعریف سالمت

 تقشيف عبك ٍ بيوبسي فمذاى اص فببست سالهت  هٌفي، تقشيف عبك. وشد تقشيف تَاى هي سٍش دٍ بِ سا سالهت

 .است هشتبظ بْذاضت استمبء بب سالهت هثبت،

 سٍاًي بيوبسي ًبَد يب فمذاى اص فشاتش چيضي ًيض سٍاى بْذاضت. داسد هختلفي سغَح سالهت سبلن افشاد دس حتي

 لحبػ سالهتي تقشيف دس داسد، تىيِ آى سٍي ًيض جْبًي بْذاضت سبصهبى وِ سٍاى بْذاضت هثبت بقذ. است

 .است ضذُ

 بْذاضت سبصهبى". ًبتَاًي ٍ بيوبسي فمذاى فمظ ًِ است اجتوبفي ٍ سٍاًي جسوي، سفبُ حبلت يه سالهتي

 .ًذاسد بشتشي ديگشي بش فَق هَاسد اص يه ّيچ وِ داسد تأويذ ّوچٌيي "جْبًي

 خَد احسبس رٌّي، آسبيص ضبهل سالهتي دس هْوي فبهل فٌَاى بِ سٍاى سالهت فَق تقشيف بشاسبس

 سبختي هحمك دس خَد تَاًبيي ضٌبخت ٍ ًسلي بيي ّوبستگي دسن وفبيت، هختبسي، خَد  تَاًوٌذي،

 .است خَيص ّيجبًي ٍ فملي ّبي ؽشفيت

 ٍ ضٌبسذ هي ببص سا ّبيص تَاًبيي فشد آى دس وِ است سفبُ اص حبلتي سٍاى بْذاضت گفت تَاى هي ديگش فببست بِ

 ًمطي خَد اجتوبؿ بشاي ببضذ، سبصًذُ ٍ هفيذ ضغلي ًؾش اص وٌذ، هذاسا صًذگي هقوَل ّبي استشس بب است لبدس

 ًِ است هشبَط افشاد ّوِ بِ سٍاى بْذاضت ولي عَس بِ. ببضذ داضتِ ّوىبسي ٍ هطبسوت ديگشاى بب ٍ وٌذ ايفب

  .بشًذ هي سًج سٍاًي بيوبسي اص وِ وسبًي بِ فمظ

 لشببًي وِ وسبًي پبييي، تحصيالت سغح بب ٍ بيىبس افشاد تْيذستبى، خبًوبى، بي افشاد دس وِ داضت ارفبى ببيذ البتِ

 افشاد ٍ اًذ گشفتِ لشاس استفبدُ سَء هَسد وِ صًبًي ٍ ًَجَاًبى وَدوبى، پٌبٌّذگبى، ٍ هْبجشاى اًذ، بَدُ خطًَت

 .ضَد هي ديذُ بيطتش اًذ، ضذُ ٍالـ تَجْي بي ٍ غفلت هَسد وِ سبلوٌذ

 :از عبارتست روان، بهذاشت جهاني، بهذاشت سازمان تعریف به بنا

 توبيالت ٍ تضبدّب حل ٍ اجتوبفي ٍ فشدي هحيظ اصالح ٍ تغييش ديگشاى، بب ّوبٌّگ ٍ هَصٍى استببط لببليت 

 سالهت ٍ سضذ تبهيي اص است فببست سٍاًي بْذاضت هفَْم ًْبيت دس. هٌبسب ٍ فبدالًِ هٌغمي، عَس بِ ضخصي

 .آى ببصتَاًي ٍ هٌبسب دسهبى سٍاًي، اختالل بِ ابتال اص پيطگيشي اجتوبفي، ٍ فشدي سٍاًي
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 كودكان  در چشم تعریف تنبلي

 سبلن ؽبّش بِ چطن يه دس هشوضي ديذ وبّص ببفث وِ است بيٌبيي اختالل ًَفي چطن تٌبلي يب آهبليَپي

 وبهل ّن فيٌه اص استفبدُ بب حتي چطن ديذ اهب  است سبلن چطن ؽبّشي سبختوبى گشچِ حبلت ايي دس. ضَد هي

 .ضَد ًوي

 بيٌبيي، ضقف بِ هبتال چطن ببضذ، غيشعبيقي ديگش چطن دس ٍ عبيقي ّب چطن اص يىي دس بيٌبيي تىبهل وِ صهبًي

 چطن دٍ ّش است هوىي حبالت بشخي دس اهب است، دسگيش چطن يه هقوَال بيوبسي ايي دس اگشچِ. است تٌبل

 بشاي صهبى بْتشيي. ضَد هي هطبّذُ وَدوبى اص دسصذ 3 تب 2 دس چطن تٌبلي. ببضٌذ تٌبل ّوضهبى صَست بِ

 است وَدوي اٍايل يب ًَصادي دٍساى حبلت ايي اصالح

 

   توانبخشيتعریف 

 سغح بِ يببي دست هٌؾَس بِ هقلَل، ضخص لبدسسبصي جْت دس ، سا ّذفوٌذ الذاهبتي وِ است اي هجوَفِ

 .دّذ هي اًجبم ّب تَاًبيي ايي حفؼ ٍ اجتوبفي سٍاًي، رٌّي حسي، جسوي، فولىشد ٍ تَاًبيي ًْبيي

 تعریف معلولیت:

 ٍ هستوش اختالل تَأم، يب سٍاًي رٌّي، جسوي، ضبيقِ اثش بش وِ ضَد هي گفتِ وسي بِ هقلَل فشد يب تَاى ون فشد

 دس فشد استمالل وبّص هَجب وِ عَسي بِ گشدد، ايجبد ٍي فوَهي وبسآهذي ٍ سالهت دس تَجْي لببل

 ٍ جسوي هقلَل ّوچٌيي ٍ ًببيٌب، ٍ ًبضٌَا هبًٌذ ًؾيش حسي ضبهل گشٍُ، ايي .ضَد التصبدي ٍ اجتوبفي ّبي صهيٌِ

 .ّستٌذ رٌّي هقلَل

 سالمنذتعریف 

 فيضيَلَطيه تغييشات ٍ سي افضايص فَاسض فلت بِ ٍ داضتِ سي سبل 00 اص بيص وِ ضَد هي اعالق فشدي بِ

 .داسد تَاًبخطي ٍ هشالبت بِ ًيبص

 اص ّوچٌيي. داسد ٍجَد( ببال بِ سبل01) پيش ٍ( 01-00) هيبًسبل ،(00-00) جَاى سبلوٌذ گشٍُ سِ سٌي ًؾش اص

 ذ.ضًَ هي تمسين ٍابستِ ٍ هستمل ًيوِ هستمل، سبلوٌذ گشٍُ سِ بِ ٍابستگي هيضاى ًؾش
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  تعریف لکنت

 .ببضذ هي فشد گفتبس سٍاًي جشيبى دس اختالل يه لىٌت

 تحميمبت اهب ًطذُ وطف وبهل عَس بِ ٌَّص وِ است هَضَفي چيست، لىٌت هقيي ٍ ٍالقي فلت ايٌىِ

 است وشدُ اسائِ صهيٌِ ايي دس سا هتفبٍتي ًؾشيبت داًطوٌذاى

 :گفتار طبیعي نارواني تعریف

 هحذٍدُ) سبل 0 صيش وَدوبى هَسد دس عبيقي ًبسٍاًي اصغالح وِ هقتمذًذ ّوگي صببى ٍ گفتبس ضٌبسبى آسيب

 بِ هشبَعِ فضالًي – فصبي سيستن سضذ بَدى ًبوبهل ٍ ًبسسبيي بقلت هَاسد اوثش دس( سبلگي 5/2-0 سٌي

 .ضَد هي اضتببُ لىٌت فبسضِ بب هَالـ اص بسيبسي دس ٍ افتذ هي اتفبق ًيبص هَسد گفتبسي هْبستْبي

  اوتیسمتعریف 

 ّستِ اختالل يه اٍتيسن.وٌذ هي بشٍص سبل سِ صيش وَدوبى دس وِ داًست سضذي ًبفز اختاللي سا اٍتيسن

 .است چطوي توبس ٍ اي وليطِ حشوبت دس اختالل ّوچٌيي ٍ اجتوبفي ٍ استببعي هشوضي،

 

  كودك مهذ تعریف

 ٍ  گشدد هي تبسيس حمَلي يب حميمي ضخص تَسظ وِ است فشٌّگي ٍ تشبيتي ، آهَصضي ، پشٍسضي هشوضي

 سٍاًي ٍ جسوي، هقٌَي، ، هزّبي ، اجتوبفي ، ضٌبختي ابقبد دس وَدوبى پشٍسش ٍ سضذ ٍ هشالبت هسئَليت

 هي داس فْذاُ سا ًَببٍُ ٍ ًَپب، ، خَاس ضيش سٌي ّبي گشٍُ بش هطتول دبستبًي پيص هشحلِ تب تَلذ بذٍ اص وَدوبى

 .ببضذ

 

 


