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 :)مقدمه)شرح درس  

گرندداشمش  دد تیشهدد  شیشقددوشر ش دد گتش،ددوششهدد رشتهددموشش ددداشش،  رهدد دشنش،آدد شگرندداشش دامسدد ن شر دد ش،دد ش دد  شششش

هددخ ا شم  ،ددودشرتا دد ، شنآ اهدد دش،ش ددشرت شرتن دد یش خ  دد دشنئددیآخشمآددش دشرتر ددوش شادد   یشش داهدد دش  مه دد شمشششششششش

   متهشر ش، هخ ش،دوشمدندوشر ش دوش،دوشرتنسد  ش دش  شمشهد سشمآدش ش د  شاند م ش د دخش خم د شمدشگگشمش،د شندمدوش،دوششششششششششششششششش

رسید  شمشتقم تهد  شرمش مد اششراششگر شمشت ددقشمش ددرنآنشرممید س شر د شرناد مششششششششششر نش دوشرناد مش دمددگ شرممید س شر د شمششششش

، ممشن،لقش،وشمشمهشریا سشر خآ شنی ش خد ش،دوشس د تن شرناد مشگتشمدشتمهش،دوشگنآد ش د شش د دشگتشمدشمهشاند م شمش د تش د شششششششششششششش

مش مس ،ددسش ددشرتش دد شش خدد شمشگتشمددشمهش،آیدد تشمشگتت دد مش دد شهدگبرنادد مشراش،دد مشندددد شگتشگتممشهدد  وشر شراشتمر،دد ش آ آدد هش

مآشگشمشه سشمآش شهخئآ شرمش،دششرادششهیدآنشرتن   د یش مس ،دسشر د شراشر دنشتمش،د شمدشمهش،ددگمشمشگتشمدشمهشا ادمنش،دشر شششششششششششششش

رنا مشر ش شرممخد  شن  در ششر د بدررشهدخ ا ش دخاشمشمر دخاشهد  شمشمهد دشنوددت شهد شمشنشش دوشهد  ش  د متهشمشمهد ششششششششششششششش

 د  مشر نشتهموشر  بمش درنآنشن  آسشمشمهشراشنآ اه  شرصل شگرن ج

 

 :شنایی با پویایی گروه و درک کنش و واکنش های گروه.آهدف کلی 

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس( : 

 بتواند:  دوره یانرود پس از پا یانتظار م یاناز دانشجو          
 د.نگروه را تعریف کن -1

 د.نانواع گروه را توضیح ده-2
 دنرق گروه مشاوره و گروه راهنمایی را توضیح دهف-3
 .ویژگیهای گروه را نام ببرند-4
 د.نتاریخچه گروه را تعریف کن-5
 د.نشرایط عضویت در گروه را توضیح ده-6
 د.نروش های تعیین اهداف گروه را توضیح ده-7
 د.ن=روشهای ایجاد همبستگی در گروه را بنویس8
 د.نرا توضیح دهمعیارها و استاندادهای گروه -9

 د.ینروشهای جدید و نوی برای ایجاد همبستگی گروهی بگو-01
 د.نهمبستگی و معیارهای گروه را در دو گروه رسمی و غیر رسمی ارزیابی کن-00
 د.نیک گروه فرضی تشکیل دهد و ویژگیهای گروه را تعیین کن-02
 د.نویژگیهای گروه را نام ببر-03
 د.نتاریخچه گروه را تعریف کن-04
 د.نشرایط عضویت در گروه را توضیح ده-05
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 د.نروش های تعیین اهداف گروه را توضیح ده-06
 د.نروشهای ایجاد همبستگی در گروه را بنویس-07
 د.نمعیارها و استاندادهای گروه را توضیح ده-08
 د.نروشهای جدید و نوی برای ایجاد همبستگی گروهی بگوی-09
 د.ندر دو گروه رسمی و غیر رسمی ارزیابی کن همبستگی و معیارهای گروه را-21
 د.نیک گروه فرضی تشکیل دهد و ویژگیهای گروه را تعیین کن-20
 د.نقوانین اساسی گروه را بنویس-

 د از مشاوره یا راهنمایی باید استفاده کرد.ند و توضیح دهنیک مساله بهداشتی را عنوان کن-27
 و استانداردهای علمی و درست آن تشکیل دهند. بتوانند یک گروه مشاوره را با معیارها-28
 بتوانند گروه را پویا و فعال کنند.-29
 د.نکنش و واکنشهای گروه را ارزیابی کن-31
 د.نتوضیح دهد انتخاب اعضا در گروه چگونه باش-30
 د.ناندازه گروه را برای گروههای مشاوره و راهنمایی مقایسه کن-32
 د.نو طول هر جلسه چگونه باید باشتواتر جلسات، تداوم جلسات -33
 د.نمشارکت اعضا در گروه را توضیح ده-34
 دنروش پایان دادن به جلسه گروه را توضیح ده-35
 د.نروشهای مشاوره گروهی که به کار بستنی است توضیح ده-36
 د.نروش مشاوره آدلری را توضیح ده-37
 د.نروش مشاوره گشتالت را توضیح ده -38
 د.نرمانی و تحلیل تعاملی رفتار را مقایسه کنروش رفتار د-39
 د.نروش اسالوسون را توضیح ده-41
 د.نروش آموزش حساسیت را توضیح ده-40
 د.نمشاوره گروهی با کودکان پیش دبستانی را توضیح ده-42
 د.نمشاوره گروهی با نوجوانان را توضیح ده-43
 د.نمشاوره گروهی با جوانان را توضیح ده-44
د ند و ویژگیهای شخصیتی خودش و ویژگیهای گروه یکی از روشها را انتخاب کننبتواند با توجه به موضوعات سالمت و نیازهای سالمت گروههایی که با آنها کار می کن-45

 آن را انتخاب می کنند و در عمل تمرین می کنند(د )هرکدام از دانشجویان یک موضوع مرتبط با سالمت را برای آموزش انتخاب می کنند و نظریه مناسب با نو به کار بند
 د.نهرکدام از روشهای سنجش گروهی را توضیح ده-46
 د.نمفاهیم اصلی سنجش گروهی را توضیح ده-47
 از نیازهای سالمت جامعه طراحی کنند. یک جلسه آموزش گروهی بر اساس یکی-48
 د.نروشهای شناخت را نام ببرد و توضیح ده-49
 د.ننی )روشهای عینی( را توضیح دهآزمون روا-51
 د.نروشهای ذهنی را توضیح ده-50
 د.نروشهای شناخت عینی و ذهنی را مقایسه کن-52
 د.نمصاحبه و مشاهده را مقایسه کن-53
 .دنپرسش نامه و مقیاس درجه بندی را مقایسه کن-54
 د.نفنون شروع جلسه را توضیح ده-55
 د.نفنون  ادمه جلسه شرح ده-56
 .دنن پایان جلسه را توضیح دهفنو-57
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 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
□    بحث در گروههای کوچک    □                یگروه بحث□*            کنفرانس* □          سخنرانی □* 

               □ Round □           PBL *□               □ Case Report             Morning Report  کارگاه آموزشی
 ایفای نقش و ...(–خود سامانگر روش تدریس همیاری -)روش تدریس جدید سازنده گراغیره □*

 
 ویدئوپروژکتور -ماژیک-تخته وایت بورد: وسایل کمک آموزشی 

ش               

 وظایف و تکالیف دانشجو: :  

ندهمنش  ش-هش  شگتشتمششه  شن ت سشم   -خفشرنسرتر وش –   خش،وش ؤرالیشش-مدششگرگمشق،  ش-   ت  شق،  شگتش شس

 اشصوش شگمش   یثشگتس-ن یآسش  ت دهو- ششه   ش، ش دضدعش  خص

  

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
 □*تکوینی                   □*مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 نمره نهایی .....درصد از...........5......................حضور و غیاب
  درصد از نمره نهایی05انجام تکالیف........... کالسی و فعالیت

 درصد از نمره نهایی...................21امتحان میان ترم..................
 درصد از نمره نهایی................61امتحان پایان ترم.....................

 جور کردنی□صحیح و غلط□چند گزینه ای   □*تشریحی  □شفاهی □:نوع امتحان میان ترم

 جور کردنی □صحیح و غلط □چند گزینه ای    □*تشریحی   □*شفاهی    □:نوع امتحان پایان ترم

 

 منابع:

نشش وشه  ش   متهشش- س  وشر ش،ششهخ ا ش د    :شگ مشش ا،دگش خ گ  مش- د    شمشمهشمش   متهشمشمه :شگ مششس  رهللشهفآعشش، گ ش

شتمرمشگ شگ مششس  رهللشهفآعشش، گ م ش،خ ش-ت  ن : شت   تگشه تردنشمیوش  شگرگشقآشما شتمرمشگت  ن : شم ش   مته رصد شش-نشش وشه  

 گ مششس  ربببشهفآعشش، گ –مقخدمش   متهش

ealty 

Community Health Nursing:advocacy for Population Health(5th edition)(My Nursing Lab) by 

Mary Clark. 
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