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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

 ، و مشکالت و ازهایدر مراحل مختلف به منظور شناخت ن یاصول گروه درمان نهیدانش و اطالعات در زم یریبه کارگ

 ندیکه منجر به رشد اعضاء گروه در چهار چوب فرا یدرون گروه حیتعامالت ص  جادیاعضاء گروه و ا یهاییتوانا

 یازهایدر جهات رفع ن یروان درمان یههاینظر یریبهکارگ نی. و هم چنگرددیم یریشگیدر سطوح مختلف پ یپرستار

  و ارتقاء سالمت خانواده انیمددجو

 اهداف کلی:

زمینه اصول گروه درمانی و خانواده درمانی بر اساس فرایند پرستاری و با بکارگیری نظریه کسب دانش و اطالعات در 

 درمانی در سطوح مختلف پیشگیری در جهت رفع نیازهای مددجویان و ارتقاء سالمت آنها. های روان

 اهداف رفتاری:

  :باشند قادر رود می انتظار دانشجویان از دوره انتهای در

 رود: یدرس از دانشجو انتظار م انیدر پا

و ... در  انیدانشجو نوجوانان، سالمندان، ،یروان مارانیگروه (ب کی یمربوط به گروه را بر رو یها هینظر -1

 برد. کار به یآموزش یطهایو مح یسطوح مختلف اعم از جامعه، مراکز درمان

 گروه استفاده کند. تیهدا یموثر برا یاز روشها -2

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 513532  درس:شماره                         مداخالت روان پرستاری گروهی و خانوادگیکارآموزی  عنوان  درس: 

                                عملیواحد،  یک نوع و تعداد واحد: 

 فردي پرستاري روان مداخالت  پیش نیاز: دروس

 1402-1401اول نیمسال تحصیلی:         3، ترم ارشد کارشناسی پرستاری،     فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:
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 03137927566:  شماره تماس 

    : akbari129@yahoo.com Email                         
                                           دکتر محمد اکبری  اساتید درس:
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 کند. یابیمشکل را ارز یخانواده دارا کی تیوضع -3

 دهد. صیمشکالت خانواده را تشخ -4

و حل مساله به  یدرمان خانواده ،یرواندرمان یها هیاز نظر یریگ با خانواده به منظور حل مشکالت با بهره -5

 طور موثر تعامل داشته باشد.

 رائه دهد.ا ناریکند و در قالب سم یابیرا ارز یو خانوادگ یمداخالت گروه یامدهایپ -6

 

 (:، ملزومات مورد نیاز تدریس بالینیها و رویکردهای آموزش بالینی شیوهشیوه کارآموزی)
 با ت نظارت استاد و انجام مداخالت به طور مستقلحت یو خانواده، انجام مداخالت تخصص یگروه یمشاهده روانپرستار

در  دانشجو توسط یپرستار ندیو خانواده، طبق فرا یگروه یانجام مداخالت روان پرستار ییاستاد،ارائه گزارش نها یهماهنگ

 با حضور استاد انیدر جمع دانشجو ناریقالب سم

 

 فعالیتهای فراگیران:

  مددجو کامل بررسی -1

 ارائه مراقبت   -2

 ارزیابی برایندهاي مورد انتظار  -3

 

 :)فرم ارزشیابی( نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 )مطابق با الگ بوک(:عمومی 

  نمره (درصد) 50و ارائه گزارش کار کتبی   نتدوی

   نمره (درصد) 30 ارزشیابی توسط استاد به صورت مشاهده عملكرد دانشجو

( درصد) 20 رعایت اصول حرفه اي و اخالقی ، حرفه اي   نهمكاري نزدیک با اعضاي تیم سالمت روان به ویژه همكاري هاي بی

 نمره

 مطابق با الگ بوک(:اختصاصی)

 گزارش کار بالینی

 ارایه سمینار، ژورنال کالب

 سیاستها و قوانین دوره:
 حضور  به  موقع  در  محیط  بالینی  الزامی  است .هر  دانشجو  در  طول  یک  روز  تنها  می  تواند  در  یک  شیفت  حضور  پیدا  کند

 (.شیفت صبح یا عصر با هماهنگی استاد)
صفر تلقی  داشت  حتی یک روز غیبت در صورت مجاز بودن با نظر دانشكده درس حذف شده و در صورت غیر مجاز بودندر صورت 

  .می گرد
 می  باشدرعایت  کلیه  شئونات  اخالقی،  آموزشی30/18تا  30/13و  شیفت  عصر  از  30/12تا  30/7زمان  شیفت  صبح  از  

 . ضروري است
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 خانواده و گروه روانپرستاری مداخالت پرستاری فرایند اجرای به مربوط عملکردهای
 انتظار مورد عملکرد پرستاری فرآیند مراحل ردیف

 یاختصاص و یعموم شناخت و یبررس 1

 مددجو

 برای مناسب اجتماعی یا آموزشی ، درمانی مناسب محیط نمودن فراهم

 درمانی خانواده / بالینی درمانی گروه جلسات برقراری

 برای شرایط واجد اعضای و انتخابی محیط از کافی شناخت و بررسی

 خانواده / گروه تشکیل

 انتخابی گروه در درمانی گروه مراحل وضعیت بررسی

 انتخابی گروه درمانی عوامل وضعیت بررسی

 از استفاده با خانواده / گروه اعضای مشکالت ارزیابی توانایی

 مصاحبه های تکنیک

 خانواده شغلی و ،اقتصادی اجتماعی وضعیت بررسی

 انتخابی گروه / خانواده اعضای ای مشاوره و آموزشی نیازهای بررسی

 Activity of Daily Living (زندگی روزمره فعالیتهای وضعیت بررسی

(ADL خانواده اعضای 

 خانواده اعضای ( Social Skills )اجتماعی مهارتهای وضعیت بررسی

 خانواده چرخه وضعیت بررسی

 انتخابی گروه / خانواده ارتباطی الگوهای بررسی

 خانواده های بحران بررسی

 صیتشخ نیتدو و مشکل ییشناسا 2

 یپرستار یها

 یخانواده و گروه مبتن یو آموزش یدرمان ،یمراقبت یازهاین نییتع ییتوانا

 شده انجام و شناخت یبر بررس

 بروز مشکل ینمودن عالئم و نشانه ها فهرست

 نمودن عوامل مرتبط با بروز مشکل فهرست

بر  یمبتن Nursing Diagnosisیپرستار یصهایتشخ نیتدو ییتوانا

 و شناخت یبررس یها داده لیو تحل هیتجز

 مددجو یپرستار یها صیبر تشخ یاهداف مددجو مبتن نیتدو ییتوانا یزیر برنامه 3

بر  ی( مبتنNursing Care Plan) یپرستار یمراقبتها نیتدو ییتوانا

 یپرستار یها صیاهداف و تشخ

مراقبت  ،یهرمداخله تخصص یو مستدل برا یعلم لیارائه دال ییتوانا

 یو درمان یپرستار

 یو درمان یپرستار یمراقبتها یبند تیاولو ییتوانا

 هیارا)جهت اوقات فراغت خانواده و گروه در منزل  یزیبرنامه ر ییتوانا

 (فیتکال

 هیارا)جهت اوقات فراغت خانواده و گروه در منزل  یزیبرنامه ر ییتوانا

 (فیتکال

خانواده و گروه با  یالزم در برنامه مراقبت درمان یمشارکت و همکار اجرا 4

 درمانگر

 ،یشناخت یرفتار ریمتداول ( نظ یلیتکم یکاربرد انواع درمان ییتوانا

 مداخله در بحران، آرام

در خانواده و گروه با توجه به  شیخو یتخصص طهی، ورزش...) در ح یساز

 صیتشخ

مناسب جهت خانواده و  یتهایدر موقع یپرستار یها صیو تشخ مشکالت

 گروه

 –به خانواده و گروه  یدرمان یمراقبت یانجام آموزش ها ارائه

 مراقبت از خانواده دچار بحران ارائه

 ینقش رهبر گروه در گروه انتخاب ارائه

 –به خانواده و گروه  یدرمان یمراقبت یانجام آموزش ها ارائه
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) ییدارو تیاز عوارض ( مسموم یریشگیالزم در جهت پ ریتداب ارائه

 در یروانپزشک یداروها

 یگروه درمان یاعضا

 یدیاعتماد به نفس و کاهش ناام شیافزا یکردهایرو یریبکار گ ییتوانا

 گروه خانواده و یبرا

 از بازگشت مشکل در خانواده وگروه یریشگیپ یروشها ارائه

 

مورد  یندهایخانواده و گروه به برآ یابیدست زانیقضاوت در مورد م ییتوانا ارزشیابی 5

 انتظار

خانواده و گروه به  یابیدر مورد عدم دست یابیقضاوت و ارزش ییتوانا

 مورد انتظار یندهایبرآ

در  یدرمان یپرستار ینظر در ارائه مراقبت ها دیو تجد ینیبازب ییتوانا

 ازیصورت ن

 یانجام شده برا یو درمان یمداخالت و اقدامات پرستار قیثبت دق ییتوانا

 خانواده و گروه

خانواده و  یارائه شده برا یو درمان یدامات پرستاراق هیکل قیدق یابیارز

 گروه

 یو گروه درمان یخانواده درمان جیخانواده و گروه از نظر نتا یابیارز ییتوانا

 یابیارزش خاتمه در هر جلسه و در

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


