
  رانندگان روان سالمت بررسی راهنماي
  شود:ي زیر ارزیابی مین رانندگان بر اساس مسیر و شیوهسالمت روا

براي ارزیابی  پلیس راهورطرف از  بار در امتحان عملی مردود شده 4بار در امتحان نظري یا  5یا متقاضی گواهینامه رانندگی که  پرخطر انندهر  )1
  شود.ارجاع می سالمت روان

  شود.دیده انجام میپزشک آموزشپرخطر توسط یک نفر روان يمصاحبه با راننده معاینه و در اولین گام ارزیابی سالمت روان،  )2

پزشکی است که کارگاه ویژه ارزیابی سالمت روان تخصصی روان يرشته يدیده، فرد داراي گواهینامهپزشک آموزشمنظور از روان :توضیح
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده باشد. رانندگان را به تأیید

  شامل موارد زیر است: شود ودر مدت حدود سی دقیقه انجام می پزشکیروان يمصاحبهمعاینه و   )3
  سایکوتیک وفعالی بیش-نقص توجه خواب،سی، وسوا ،وابسته به استرسخلقی، اضطرابی، ارزیابی عالیم/اختالالت 

 گرایی)قانون و ، پرخاشگرانهیتکانشویژه از نظر رفتارهاي به( یشخصیت رفتاري و هايکلی ویژگی ارزیابی 

  مصرف موادسوءارزیابی 

  :(زوال عقل) عملکرد اجراییپردازش اطالعات، توجه/تمرکز،  حافظه،یابی، جهتارزیابی وضعیت شناختی و دمانس 

  قضاوت (کلی ارزیابی تواناییjudgement( 

 ارزیابی داروهاي مصرفی 

  در رابطه با رانندگیاجتماعی هاي قضاوت ها وباورارزیابی 

تواند از پزشک میو روان شودانجام میمصاحبه و قضاوت بالینی  فنونمناسب،  )rapport( ها به کمک برقراري ارتباطهریک از ارزیابی :1 توضیح
 مختصري يهاآزمونو یا  )مانند بررسی کارکرد فرونتال و زیرقشر مغز(پزشکی روانبالینی عصب بررسیمعاینه وضعیت شناختی با  ،جسمیمعاینه 
  بهره گیرد. (معاینه کوتاه وضعیت روانی) MMSEمانند 

  آگاه شود. وظیفهنظام او از خدمت» روان و اعصاب معافیت« فرد و »رانندگی پرخطر و سوابق مستندات« فرد ارزیاب از الزم است :2توضیح 

  کار گیرد:تواند یک یا چند مورد زیر را بهرا الزم بداند، می هاي بیشتريارزیابیگیري نهایی پزشک پیش از تصمیمدر صورتی که روان  )4

هاي مرجع جهت انجام آزمایش کروماتوگرافی خون: براي ارزیابی رانندگان مشکوك به مصرف هریک از مواد ارجاع به یکی از آزمایشگاه -الف
  مخدر، محرك، روانگردان و الکل

  سنجی یا روانشناسی بالینی یا سالمت براي اجراي آزمون تکمیلی:ارجاع به کارشناس ارشد روان -ب
براي  ):MMPI )Minnesota Multiphasic Personality Inventoryیا  سوتاچندوجهی مینه شخصیتنامه پرسش -1-ب

  صداقت و ارزیابی شخصیت
براي بررسی عملکرد اجرایی، ): MoCA )Montreal Cognitive Assessmentارزیابی شناختی مونترال (الف و ب) یا  -2-ب

  کر انتزاعیتف فضایی، حافظه، توجه، تمرکز و-یداريتوانایی د



  : براي ارزیابی هوش)Raven's Progressive Matrices( نریو يروندههاي پیشماتریس -3-ب
  و عملکرد اجرایی اطالعات براي ارزیابی سرعت پردازش ):Trail Making Test(ف و ب) (ال لهون ساخت دنباآزم -4-ب
): براي SCIP )Screen for Cognitive Impairment in Psychiatryپزشکی یا آزمون غربال آسیبِ شناختی در روان -5-ب

  پردازش اطالعات سرعت ) وworking memoryي کاري (ارزیابی حافظه
) از Vienna Test Systemهایی از سامانه آزمون وینا (بخش مانند: بر حسب مورد شناختیي شناختی یا روانهاسایر آزمون -6-ب

یا  DTسرعت حرکت و سرعت واکنش)، آزمون قاطعیت (: براي ارزیابی Reaction Testیا  RTآزمون واکنش ( قبیل
Determination Test ،(براي ارزیابی توانایی واکنش تحت استرس :WRBTV )Vienna Risk-Taking Test Traffic و (

AVIS )Aggressive Driving Behavior(  

  پزشک دیگر براي ارزیابی مجددارجاع به روان -پ

  (مانند متخصص طب خواب) ارجاع به سایر متخصصان پزشکی برحسب مورد -ت

پزشک براي ارزیابی مذکور دوباره به همان روان ي، ارزیابی بیشتري درخواست نمود، نتیجه4پزشک بر اساس بند مواردي که رواندر   )5
  گردد.گیري نهایی بازمیتصمیم

  :*کندزیر را انتخاب می هايیکی از گزینه پزشکروان ،4هاي احتمالی بند و معاینه و نیز ارزیابی پس از مصاحبه  )6

  از نظر سالمت روان ممنوعیتی براي رانندگی ندارد. اکنون -الف
  :اما الزم است ،اکنون از نظر سالمت روان ممنوعیتی براي رانندگی ندارد -ب

  مبنی بر تحت درمان بودن ارائه کند و هر شش ماه این گواهی تکرار شود. پزشک معالجابتدا گواهی از روان -1-ب
  ماه دیگر تکرار شود. 3ارزیابی سالمت روان  -2-ب
  ماه دیگر تکرار شود. 6ارزیابی سالمت روان  -3-ب

  .تواند دوباره ارزیابی شوده میما 6اما پس از حداقل  ،بخشی قرار گیردو الزم است تحت درمان یا توان اکنون قادر به رانندگی نیست -پ

  انتخاب کند. 3-بیا  2-بهاي را همراه با یکی از گزینه 1-ي بگزینهتواند پزشک میدر مواردي روان توضیح:* 

  شود.بخشی یا ارتقاي سالمت روان به یکی از مراکز دولتی راهنمایی میدر صورت لزوم، راننده براي معالجه، توان  )7

  شود.پزشک به مرکز طب کار ویژه ترافیکی اعالم میصورت محرمانه از طرف روانبه نهاییي نتیجه  )8

شود. در صورت اعتراض به نتیجه پزشک دیگري انجام میدر صورت اعتراض راننده به نتیجه ارزیابی، ارزیابی مجدد ظرف دو ماه توسط روان  )9
  پذیرفته نخواهد شد. سومارزیابی  و اعتراض مجدد به شودشک سوم انجام میپزارزیابی مجدد توسط روان ماه 6 ظرفارزیابی دوم، 

  

  
  



  ضمیمه:
 شود.پزشک پر میجدول زیر بر اساس قضاوت بالینی روان پزشکی:ي روانمعاینه و مصاحبه

  توضیح (در صورت لزوم)  هاي اخیراکنون/روزها یا هفته  هاها/نشانهعالمت
  شدید  متوسط  خفیف

          احتمالی سوءمصرف مواد هاينشانه  1
          خلق افسرده  2
          هادادن عالیق/انگیزهاز دست  3
          افکار تمایل به مرگ/خودکشی  4
          گاهیاضطراب مستمر/موقعیتی/گاه  5
          حرکتی-قراري یا کندي روانیبی  6
          وسواس  7
          عالیم اضطرابی/رفتاري وابسته به تروما  8
          هذیان/توهم  9

          رفتار نابسامان  10
          پرحرفی  11
          خوابیکم  12
          آلودگیپرخوابی/خواب  13
          خودکنترلی، رفتار پرخطر، نقص تکانشی هايواکنش  14
         ی، تعامل پرخاشگرانه هنگام رانندگآمیزرفتار خشونت  15
          شکنینونگرایش به قا پذیري اجتماعی،عدم مسئولیت  16
          با رانندگی مرتبطناکارآمد اجتماعی هاي قضاوت/هاباور  17
          یابیاختالل جهت  18
          نقص توجه/تمرکز  19
          ي فوري/اخیرنقص حافظه  20
          نقص پردازش اطالعات  21
          عملکرد اجرایینقص   22
          نقص عمومی قضاوت  23
          تفکر عینی (غیرانتزاعی)  24
          )Intellectual Disability( ناتوانی ذهنی  25
          اختالل در معاینه فرونتال/زیرقشري  26

  ......................................................................................................................................................................داروهاي مصرفی و دوز آنها: ............
  .....................................................................پزشکی: .........................................................................................شرح نقایص عمده/تشخیص روان

.............................................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................................  
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