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 توصیف کلی درس  

ول و تکنیک ها و کاربرد آن در زمینه های مختلف مراقبتهای ارائه خدمات صحیح مشاوره ای نیازمند داشتن آگاهي از اص

بهداشتي و درماني توسط فراگیر مي باشد . این درس جهت شناختن اصول ، نظریه ها و تکنیک های مشاوره و کسب مهارت 

 .  در زمینه مشاوره و کاربرد ان در روانپرستاری تاکید دارد

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

 آشنایي و شناخت مفاهیم، اصول، تکنیک های مشاوره و کاربرد آن در ارائه خدمات روان پرستاری 

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 : پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 مفاهیم مشاوره و راهنمایي و تفاوتهای انها را توضیح دهد .   -

 را توضیح دهد.  در روانپرستاری تئوری ها و رویکردهای مورد استفاده مشاوره  -

 اهداف و انواع مشاوره را توضیح دهد .   -

 ساختار جلسات مشاوره و تکنیکهای  ارتباطي مورد استفاده توضیح دهد .   -

 سني مختلف  استفاده نماید .   از اصول مشاوره در گروههای -

 . اصول مشاوره در بیمارستان یا مراکز درماني را توضیح دهد -

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبي 

  :رویکرد آموزشی انتخاب شدهیادگیری با عنایت به  - های یاددهی  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 تحلیل فیلم معرفي شده   سایر موارد     نام ببرید  : 

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ  سخنراني تعاملي 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  یادگیری مبتني بر بازی 

  .ایفای نقش     سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد ترکیبی

 . رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار مي ترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید
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 : وظایف و انتظارات از دانشجو

 و در بحث ها شرکت فعال داشته باشد. استفاده درس  یکالس هااز  بتیبه طور منظم و بدون غ  -1

 . ندینما تیتقو یمطالعات کتابخانه ا قیمطالب مرتبط از طر یریخود را با فراگ يعلم یبنا ریمعلومات و ز -2

ارائه شده در مجالت معتبر و   یحاصل از پژوهش ها یها افتهیو  يعلم  دیاز منابع جد فیتکال ن یو تدو هیدر ته -3

 . دیاخل و خارج کشور استفاده نماد یپرستاري  علم

قرار خواهد گرفت و    سامانه نویددر  يو جلسات درس انیدانشجو  ینارهایسم ،يطرح درس، مطالب مهم و خواندن  -4

 فعاالنه حضور داشته باشند.   آموزشي  یدر فضا  دیبا انیدانشجو

 .   فیلم( را به موقع ارائه نماید تحلیل تکلیف ارائه شده )  -5

 : ارزیابی دانشجوروش  

 تکویني   : ذکر نوع ارزیابي ▪

 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 50 آزمون پایاني شفاهي  

 درصد   20 حضور و مشارکت در کالس پاسخ به سواالت استاد 

  :انجام تکالیف ، پروژه ها

 / ایفای نقش  تحلیل فیلم  
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