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 گروه آموزشی روان پرستاری -پرستاری و مامایی دانشکده

 95-6 نیمسال اول
 

 روان پرستاریارشد یکارشناسدانشجویان  مخاطبان:                                       مداخالت روان پرستاری خانوادگی عنوان درس :   

 پیشنیاز:  مداخالت روان پرستاری فردی                              کارآموزیواحد  1واحد نظری،   5/0تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 12-14روزهای شنبه و یکشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 یجالل ریدکتر ام مدرس:                                                                     9-12 شنبه سه روزهای زمان ارائه درس:   

 

 

 هدف کلی درس :

روابط خانوادگی، ساختار خانواده، نقش خانواده سالم در حمایت روانی از اعضا، و اثراات  نهیعات در زمکسب دانش و اطااین درس به منظور 
عالوه بااین داشجویان با گذراندن این درس ضمن شناخت ساختار خانواده،  برا انروام مرداخالت بیماری روانی هایک از اعضا با خانواده می باشد. 

 روان درمانی خانواده نیز اشنا می گادند. 

 شرح درس:
در چهارچوب  در خانواده را یت روان پاستارالارائه مداخ نهیدر زم پیاامون شناخت ساختار خانواده سالم  زمال یدانش و مهارت ها ایدرس فااگ نیدر ا 

کارباد نظایه های روان درمانی در خانواده و مداخله در بحاان در چهارچوب فاآیند پاستاری به منظور ایجاد  آورد. یبدست می پاستار ندیفاا

 .یز مد نظا استتغییاات الزم در تنش ها، بحاان ها و حل تضاد نقش ها که سبب عملکاد موثا و ارتقای سالمت خانواده می گادد، ن
 
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 مفاهیم خانواده، خانواده درمانی و انوام خانواده آشنایی دانشجویان با  -1
   موثا داخلی و خارجی با آن  ساختار خانواده سالم و عواملآشنایی دانشجویان با -2
 چاخه زندگی خانواده و اهداف روان درمانی در خانواده)خانواده درمانی( یان با آشنایی دانشجو-3
  آشنایی دانشجویان با انوام نظایه های خانواده درمانی  -4
 آشنایی دانشجویان با مااحل رواندرمانی در خانواده و فاایند مشگل گشایی در خانواده  -5
 خانواده چار آسیب اجتماعی و توانبخشی خانواده آشنایی دانشجویان با  -6
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 و انوام خانواده یخانواده، خانواده درمان میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول: 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم خانواده و خانواده درمانی را توضیح دهد.  1-1
 انوام خانواده را بشناسد  2-1
 چاخه تکامل خانواده را بیان کند     3-1
 الگوهای ارتباطی در خانواده را توضیح دهد.   4-1

 

 با آن    یو خارج یبا ساختار خانواده سالم و عوامل موثا داخل انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه دوم: 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اجزای خانواده را بشناسد    1-2
 توانایی ارزیابی خانواده را داشته باشد.   2-2
 کارکاد خانواده سالم را بیان کند  3-2
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 عوامل داخلی و خارجی موثا باخانواده را توضیح دهد. 4-2
 
 

 ( یدر خانواده)خانواده درمان یخانواده و اهداف روان درمان بحاان دربا  انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

  در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم بحاان در خانواده را توضیح دهد.    1-3
 مااحل ایجاد مشکل در خانواده را بیان کند.    2-3
 اهداف روان درمانی در خانواده را توضیح دهد.   3-3
 تاریخچه خانواده درمانی را بیان کند.   4-3
 جنبه های اخالقی خانواده درمانی را توضیح دهد.   5-3
 نقش روان پاستار در رواندرمانی خانواده را بیان کند. 6-3
 

   یخانواده درمان یها هیبا انوام نظا انیدانشجو ییآشناجلسه چهارم:  یهدف کل

 جلسه چهارم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در
 انوام نظایه های مهم در خانواده درمانی را نام بباد.    1-4
 در خانواده درمانی را بیان کند.  structuralمدل   2-4
 را مداخالت پاستاری خانواده بیان کند.    Structuralکاربادر مدل   3-4
 کند.  انیرا ب یدر خانواده درمان   psychodynamic  مدل  4-4
 کند.  انیخانواده ب یرا مداخالت پاستار   psychodynamicکاربادر مدل   5-4

 جلسه پنجم:  یهدف کل

   یخانواده درمان یها هیبا انوام نظا انیدانشجو ییآشنا جلسه پنجم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 
 در خانواده درمانی را بیان کند   Trans generational مدل  1-5
 را مداخالت پاستاری خانواده بیان کند.    Trans generationalکاربادر مدل    2-5
 کند.  انیرا ب یدر خانواده درمان Cognitive-Behavioral  مدل  4-4
 کند.  انیخانواده ب یرا مداخالت پاستار  Cognitive-Behavioralکاربادر مدل   5-4
 

 آشنایی دانشجویان با مااحل رواندرمانی در خانواده و فاایند مشگل گشایی در خانواده هدف کلی جلسه ششم: 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مااحل رواندرمانی در خانواده را توضیح دهد.   1-6
 صوصیات یک درمانگا خانواده را توضیح دهد. خ   2-6
  فاایند رویارویی با مشکل در خانواده را بیان کند.   3-6
 مااحل حل مشگل در خانواده را توضیح دهد.   4-6

 

 خانواده  یو توانبخش یاجتماع بیچار آسد با خانواده  انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه هفتم: 

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 خانواده را نام بباد. آسیب های اجتماعی در  1-7 
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 مداخالت پاستاری در مشکل طالق را توضیح دهد.    2-7
  خشونت خانوادگی را توضیح داده و مااحل رویارویی با آن را بیان کند.    3-7
 توانبخشی در خانواده را توضیح دهد.   4-7
 
 

 منابع:
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2. Fortinash KM and Holoday Worret PA. Psychiatric Mental Health Nursing. 4th 
Edition, St. Louis: Elsevier MOSBY, 2008. 
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St. Louis: Elsevier MOSBY Inc. 2007. 
4. Fontaine KL. Mental Health Nursing. 6th edition, New Jersey: Pearson Education 
Inc. 2009. 
5. Goldberg, I and Goldberg H. Family therapy. 5th edition, Australia: Brooks/Cole 
Thomon learning, 2000. 
6. Kneisl CR and Trigoboff E. Contemporary Psychiatric-Mental Health Nursing. 2nd 
Edition, London: Pearson Education Inc. 2009. 
7. O’Brien PG, Kennedy WZ and Ballard KA. Psychiatric Mental Health Nursing: an 
introduction to therapy and practice. Boston: Jones & Bartlett Pub. 2008. 
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9. Shives LR. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing. 7th edition, 
Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott, 2008. 
10. Stuart GW and Laraia MT. Principles and Practice of Psychiatric Nursing. 8th 
edition, St. Louis: Elsevier MOSBY Inc. 2005. 
11. Townsend MC. Psychiatric Mental Health Nursing: concepts of care. 3rd edition, 
Philadelphia: FA Davis Co. 2000. 
12. Varcarolis EM, Carson VB and Shoemaker NC: Foundations of Psychiatric Mental 
Health Nursing: a clinical approach. 5th edition, Saunders Elsevier, 2006. 
13. Whall Ann L: Family Therapy Theory for Nursing. Appleton-Century-Crofts 
(Norwalk, 
Conn.), 1986. 

 

 

 روش تدریس:

 

 شیبا توجه به پ یواحد درس نیاز مطالب ا یباخ نیخواهد بود. همچن یتوسط مدرس و بحث گاوه یبه صورت سخناان سینحوه تدر
تحت نظارت مدرس مابوطه به صورت کنفاانس  د،یبا منابع و متون جد هیو با تک یاز درس مابوطه در مقطع کارشناس انیدانشجو نهیزم

 شود. یدر کالس انجام م انیجوبا دانش ظاگادد و بحث و تبادل ن یارائه م
 

 ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور  وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 درصد 20  ارائه نقد از مطالب ارائه شده کالس در فضای مجازی

 درصد  20 مقاالت ماتبط پژوهشی  ارائه دوعدد بیب کارت

 درصد  60  پایان ترم آزمون
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور فعال داشته باشد. یو کارآموز ینظردر جلسات   -

 .دیدرس را مطالعه نما یمحتوا نهیدر زم دیمقاالت جد  -

 مشارکت فعال داشته باشد. یگروه یدر بحث ها -

 شرکت در بحث های علمی فضای مجازی  -
 

 

 کارآموزی  -ب
 واحد  5/0 واحد:  تعداد

 مداخالت روان پاستاری خانواده ساعت  26  مدت زمان کارآموزی:

   تا امیا جاللی دک :اساتید

 :کلی هدف
مااحل مختلف رواندرمانی خانواده، قادر باشد با باقااری ارتباط مناسب با ضمن شناخت دانشجو پس از طی دوره، 

 خانواده را در راستای حل مشکالت تصحیح نماید.اعضای خانواده فاایندهای ارتباطی اعضای 
 

 اختصاصی: اهداف
 . خانواده و تعیین مشکالت در خانواده را داشته باشد. دانشجو توانایی ارزیابی 

تعامل با خانواده در جهت حل مشکالت با بکارگیای نظایه های روان درمانی، خانواده درمانی و حل دانشجوقادر به 
 مشکل

 

 وظایف دانشجو: 
 

 بانامه ریزی حل مشکل با اساس تشخیص های روان پاستاریو  ، ارزیابی خانواده مشکل دار کیانتخاب 
 ارائه یک ژورنال کالب ماتبط 

 

 :ارزشیابی
 نماه 3 حضور به موقع و رعایت مقارات وقوانین بخش  

 نماه 10 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

 نماه   5 ارائه ژورنال کالب 

 نماه  2 مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران باقااری ارتباط

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول 

 تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   
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 مداخالت روان پرستاری خانواده جدول زمانبندی درس

 9-12 شنبه سه  روز و ساعت جلسه :

 

وسایل سمعی  مدرس موضوع هر جلسه              جلسه

 بصری مورد نیاز

 مفاهیم خانواده، خانواده درمانی و انوام خانواده  اول
 

 وایت برد -پروژکتور دکتر امیر جاللی

 ساختار خانواده سالم و عوامل موثا داخلی و خارجی با آن    دوم

 در هفته دوم  -مجازی
 دکتر امیر جاللی

 

 وایت برد -پروژکتور

 دکتر امیر جاللی درمانی در خانواده)خانواده درمانیچاخه زندگی خانواده و اهداف روان  سوم
 

 وایت برد -پروژکتور

 دکتر امیر جاللی انوام نظایه های خانواده درمانی   هارمچ
 

 وایت برد -پروژکتور

 دکتر امیر جاللی انوام نظایه های خانواده درمانی   پنجم
 

 وایت برد -پروژکتور

 دکتر امیر جاللی مااحل رواندرمانی در خانواده و فاایند مشگل گشایی در خانواده ششم
 

 وایت برد -پروژکتور

 خانواده دچار آسیب اجتماعی و توانبخشی خانواده  هفتم

 ارائه در فضای مجازی -تکلیف دانشجویی

 

 دکتر امیر جاللی

 

 وایت برد -پروژکتور

 

 

 

 

 

 

 


