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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری و مامایی

 (course plan) نظري دوره طرح

 95-6  تحصيلي اول نيمسال پرستاريروان   ارشد كارشناسي
 

 

 

 

 :درس شرح

 تیبهداش مراقبت مختلف های زمینه در آن برد کار و ها تکنیک و اصول از آگاهی داشتن نیازمند ای مشاوره صحیح خدمات ارائه
 نهزمی آن در مهارت کسب و مشاوره تکنیکهای و ها نظریه اصول، شناخت جهت در درس این. شدبا می فراگیر توسط درمانی و

 .دارد تاکید پرستاری روان در آن کاربرد و

  :كلي هدف

   پرستاری روان خدمات ارائه در آن کاربرد و مشاوره تکنیکهای اصول، مفاهیم، شناخت و آشنایی

 :(تفکيک به هرجلسه) جلسات كلي اهداف

  مشاوره اصول و اهداف ، مشاوره و راهنمائی مفهوم با آشنایی .1

 مشاوره فرآیند و کاربرد مشاوره، انواع با آشنایی .2

  آنها کاربرد و مشاوره تئوریهای با آشنایی .3

 مشاوره تکنیکهای و مشاور مهارتهای با آشنایی .4

 بحرانی مواقع و خطر پر رفتارهای مشاوره روشهای با آشنایی .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پرستاری ترم اولدانشجویان کارشناسی ارشد روان مخاطبان :                         پرستاری  روان در مشاوره اصولعنوان درس: 

 اصول سالمت روان و روان پرستاری :و یا همزمان درس پيش نياز           واحد کارآموزی 5/0واحد نظری ،  5/0تعداد و نوع واحد: 

مدرس                      12-13شنبه ها سه  ساعت مشاوره :                          8-10ها  یکشنبهرس : زمان ارائه د

 امير جالليدكتر : 
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 اهداف ویژه رفتاري به تفکيک اهداف كلي هر جلسه :
 جلسه اول 

 مشاوره اصول و اهداف ، مشاوره و راهنمائی مفهوم با آشنایی هدف كلي :

 اهداف ویژه :

 :در پایان دانشجو قادر باشد 

 مشاوره و راهنمایی را تعریف کند. 1-1
 تاریخچه مشاوره را بیان کرده و کاربرد آن را توضیح دهد. -2-1
 اهداف مشاوره را توضیح دهد.  -3-1
 اصول مشاوره را نام برده و اهمیت آن را بیان کند. -4-1
 نقش مشاوره در سالمت روان را شرح دهد.  -5-1

 جلسه دوم

 مشاوره فرآیند و کاربرد مشاوره، انواع با آشنایی هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

 مشاوره  و کاربرد هریک را توضیح دهد.  انواع -1-2
 فرایند مشاوره را بشناسد.  اجزای اصلی در -2-2
 فرایند انجام مشاوره  را توضیح دهد. -3-2
 

 جلسه سوم

 آنها کاربرد و مشاوره تئوریهای با آشنایی هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد :

 تئوری های مشاوره را نام ببرد.  -1-3
 تئوری های مهم مشاوره در روان پرستاری را توضیح دهد.  -2-3
 کاربرد تئوری های مهم  مشاوره در روان پرستاری را بیان کند.  -3-3
 

 جلسه چهارم : 

 مشاوره تکنیکهای و مشاور مهارتهای با آشنایی هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیان کند.خصوصیات یک مشاور خوب را  -1-4
 را نام ببرد. مهارتهای مشاور -2-4 
 .انواع تکنیک های مشاوره را توضیح دهد -3-4 
 کاربرد انواع تکنیک های  مشاوره را بیان کند.  -4-4
 

 جلسه پنجم 

 بحرانی مواقع و خطر پر رفتارهای مشاوره روشهای با آشنایی هدف كلي :

 اهداف ویژه :
 در پایان دانشجو قادر باشد: 
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 دهد شرح را بحرانی مواقع در مشاوره -1-5
 .دهد توضیح را خطر پر رفتارهای در مشاوره -2-5 
  .کند بیان را مختلف موقعیتهای در مشاوره و راهنمائی کاربرد -3-5

 

 روش تدریس :
 سخنرانی ، بحث گروهی ، پرسش و پاسخ   

 رسانه های کمک آموزشی : 
 وایت برد ، دیتاپروژکتور            

 سنجش و ارزشیابی :

 امتحان كتبي پايان ترم:

 دارد

 شيوه ارزشيابي واحد نظري

   دو عدد بیب کارتارائه  در صد 20

 فضای مجازیشرکت فعال در  درصد  20

    امتحان پايان دوره درصد 60 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :
 به نکات ذیل توجه کند:   مطالب و انتزاعی بودن آن از دانشجو انتظار می رود جهت یادگیری موثرتربا توجه به حجم 

 حضو رمنظم و دقيق در كالس  -1

 شركت در بحث گروهي  -2

 مطالعه قبلي  -3

 مراجعه به منابع معرفي شده  -4

 
 اورژانش و روانپزشکي درمانگاه  ، بخشها)   شده بندي زمان برنامه با كشِک(:ساعت 26 ميزان به واحد 5/0)كارآموزي ـ ب

 روانپزشکي

 شيوه ارزشيابي واحد كارآموزي

    انتخاب و انجام  دو مصاحبه با مددجو در صد 60

 ارايه گزارش کتبی درصد40

    جمع درصد100

  

  EDOامضاء مدیرگره                      امضاء مسئول                                 مدرس           ضاء ام 
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 بسمه تعالی

 زمانبندی درس جدول

 8-10شنبه  یکروز و ساعت جلسه : 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس ردیف

مشاوره اصول و اهداف ، مشاوره و راهنمائی تعریف 1  دیتا پروژکتوروایت برد ،  بحث گروهی –سخنرانی  دکتر امیر جاللی 

مشاوره فرآیندو   مشاوره  کاربرد مشاوره، انواع 2  دیتا پروژکتوروایت برد ،  بحث گروهی –سخنرانی  دکتر امیر جاللی 

مشاوره تئوریهای 3  دیتا پروژکتوروایت برد ،  بحث گروهی –سخنرانی  دکتر امیر جاللی 

مشاوره تکنیکهای و مشاور مهارتهای 4  دیتا پروژکتوروایت برد ،  بحث گروهی –سخنرانی  دکتر امیر جاللی 

بحرانی مواقع و خطر پر رفتارهای مشاوره 5  ورپروژکتدیتا وایت برد ،  بحث گروهی –سخنرانی  دکتر امیر جاللی 
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