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 توصیف کلی درس  

کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری توانبخشي به مددجویان مبتال به اختالالت ذهني ،رواني و اجتماعي و خانواده آن ها   

بر اساس فرآیند پرستاری و مبتني بر نظریه های پرستاری تا مددجویان بتوانند به استقالل و ارتقاء عملکرد و به یکپارچگي اجتماعي  

نظر به نقش پرستار توانبخشي به عنوان عضو تیم ضروری است که دانشجویان با مباني جامعه شناسي آسیب های اجتماعي  دست یابند.  

   اعم از اعتیاد، فقر، رفاه اجتماعي، فرار از منزل، بزهکاری و راه های تدبیربرای حل این معضالت آشنا گردد.   

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

تطابق  ذهني ، رواني و اجتماعي حاد و مزمن و کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری توانبخشي به مددجویان با اختالالت 

 شد.  مي باخانواده آن ها به منظور کسب استقالل، بازگشت مددجو به جامعه و ارتقاء کیفیت زندگي  

    (:Core Competencyی )نمنداهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توا

 : پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 

 روانی حاد و مزمن -توانبخشی مددجویان با اختالالت ذهنیالف(  

 را توصیح دهد    اصول پرستاری توانبخشي در مددجویان مبتال به اختالالت نافذ رشد -

اسوکیزو فرنیا)حاد و مزمن(، افسوردگي، وسوواس، و اختالل اسوترس پس از    مبتال به  انیدر مددجواصوول پرسوتاری توانبخشوي  -

 را توضیح دهد    (Post Traumatic Stress Disorderحادثه)

 را بشناسد.     رواني    -ارزیابي و شناخت عملکرد مددجویان دچار اختالالت ذهني   -

 را توضیح دهد.    اجتماعي (  -موزشيآ  –روش های تخصصي توانبخشي مددجویان ذهني و رواني و اجتماعي )حرفه ای   -

 را به کار گیرد.الگوهای توانبخشي تیمي در عرصه اختالالت مزمن رواني، اجتماعي و ذهني   -

 آشنا شود.    با اعضاء حرفه ای تیم توانبخشي در اختالالت ذهني، رواني و اجتماعي -

 درک کند.    راتوانبخشي مددجویان سالمند مبتال به اختالالت ذهني، رواني و اجتماعي   -

 را توضیح دهد.    توانبخشي مددجویان مبتال به عقب ماندگي ذهني -

 

 توانبخشی در آسیب های اجتماعیب(  

 را لیست کند.  تعیین کننده های اجتماعي سالمت مورد توجه در حوزه توانبخشي   -

 را مورد شناسایي قرار دهد.      ر) زنان ، دختران فراری، نوجوانان و......(اقشار آسیب پذی -

 را بشناسد.    پدیده بي سرپرستي و فقر و عوامل موثر بر آن   -



 

 

آشونا شوود و فرایند توانبخشوي را در بیمار دارای اختالل مصور     اعتیاد، پیشوگیری از آن و فرآیند پرسوتاری توانبخشوي اجتماعيبا   -

 مواد بکار گیرد.  

 مشارکت کند.    موارد: فرار از منزل، بي خانماني، شبانه روزی ها، و.....در توانبخشي اجتماعي در    به عنوان  پرستار -

 را توضیح دهید.    پرستاری توانبخشي خانواده های مبتال به بحران های اجتماعي -

 را بکار گیرد.    توانبخشي و پدیده خشونت، کودک آزاری، همسر آزاری ، سالمند آزاری و.........  در  پرستاریفرایند   -

 :1رویکرد آموزشی

حضوری×                                      2مجازی                                                 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) 

  ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

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

  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 

  .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

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

  .................... لطفا نام ببرید

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 س درارائه تقویم جدول 

  13-15شنبه    روز و ساعت کالس

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

نام مدرس/   تاریخ ارائه 

 مدرسان

تیم   -اصول توانبخشي رواني اجتماعي    – تاریخچه      /  دورهمعرفي   1

 اجتماعي    –توانبخشي رواني  

پرسش و    –سخنراني  

 پاسخ 

 دکتر اینانلو   2/7/1401

  -مروری بر بررسي و ارزیابي  -اجتماعي    –مفهوم توانبخشي رواني   2

/   

پرسش و    –سخنراني  

 پاسخ 

 اینانلو  دکتر   9/7/1401

اصول توانبخشي دراختالالت    اجتماعي/   –مدلهای توانبخشي رواني   3

 روانپزشکي مزمن   

پرسش و    –سخنراني  

 سمینار   –پاسخ  

 نانلو یدکتر ا 16/7/1401

پرسش و    –سخنراني   افراد معتاد و خانواده   يو توانبخش  ادیاعتاختالالت مرتبط با   4

 سمینار   –پاسخ  

 نانلو یدکتر ا 23/7/1401

پرسش و    –سخنراني   آسیب های اجتماعي و توانبخشي آن در پدیده های فرار از منزل   5

 پاسخ  

 کاشاني نیا  خانم   30/7/1401

پرسش و    –سخنراني   تعیین کننده های اجتماعي سالمت در حوزه توانبخشي   6

 پاسخ  

 خانم کاشاني نیا  7/8/1401

پرسش و    –سخنراني   ی اجتماعي  توانبخشي خانواده  در بحران ها    -بي سرپرستي    -فقر   7

 سمینار   –پاسخ  

 خانم کاشاني نیا  14/8/1401

پرسش و    –سخنراني   شناخت اقشار آسیب پذیر و مداخالت توانبخشي )آزار و بزه  و.....(  8

 سمینار   –پاسخ  

 خانم کاشاني نیا  21/8/1401

 

 : انتظارات از دانشجووظایف و  

 رود:   ياز دانشجو انتظار م

 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  یر یخود را با فراگ  يعلم  یبنا   ریمعلومات و ز-2

داخل و    یپرستاري  ارائه شده در مجالت معتبر و علم  یحاصل از پژوهش ها   یها  افتهیو    يعلم  دیاز منابع جد  فیتکال  نیو تدو  هیدر ته-3

  . دیخارج کشور استفاده نما

 * زمان ارائه تکالیف مشخص شود.   .دیدرس ارائه نما  میشده طبق تقو  نیی تع  یخود را در زمان ها   فیتکال-4



 

 

 . قرار خواهد گرفت    سامانه نویددر    يو جلسات درس  انیدانشجو  یرهانایسم  ،يطرح درس، مطالب مهم و خواندن   -5

 . دی و ارائه نما  هیته  تیدااس  یيرا به راهنما  یناریشده در درس، سم  يدر رابطه با موضوعات معرف--6

 : روش ارزیابی دانشجو

 تکویني    : ذکر نوع ارزیابي ▪

         درصد     10 شرکت فعال در کالس  -

 درصد           30ائه سمینارار -

 درصد               60ترم انیآزمون پا -

 

 جهت ارائه سمینار :    

و ارائه    هیخود را ته  ناریسم    رواني و اجتماعي (  –موضوعات درس)اختالالت ذهني  دانشجو از جدید ترین منابع کتابخانه ای در ارتباط با  

  يسال از انتشار آن ها نم  5از    شتریداخل و خارج که ب  یپرستار   مجالت  معتبر  ،مطالب با استفاده ازکتاب  و مقاالت پژوهشي  .  ندینما  يم

 الزامي است(.   منبع  5استفاده از حداقل    شود)  هیته  (2018-2022)گذرد

 :    جزئیات ارزشیابي سمینار

 %5               انتخاب مناسب منابع علمي و مقاالت پژوهشي          -

 %5 و اسالید                        Word لیبه صورت فا ناریارائه سم           -

   %20                 یریگ جهیو نت  یمطلب ، جمع بند نگارشنحوه  -
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