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هدف کلی :آشنایی دانشجو با اصول گروه درمانی و بکارگیری آن در مراحل مختلف به منظور شناخت نیازها ،مشکالت و
تواناییهای اعضای گروه و ایجاد تعامالت صحیح دون گروهی که منجر به رشذ اعضای گروه در چهارچوب فراینذ پرستاری در
سطوح مختلف میگردد

وظبیف دانشجویبى در کبرآهوزی:

انجام و ارائه گسارش یک مورد گروه درمانی/خانواده درم انی بر اساس بر موارد اهذاف رفتاری از مرحله آشنایی تا اختتام با
تاکیذ بر روشهای حل مساله/مشکل گشایی مبتنی بر تشخیص های روان پرستاری ،مذاخله در خانواده با تمرکس بر اختالالت
روانی(اضطراب ،افسردگی ،وابستگی به مواد مخذر ،الکل و بیماریهای مفاربتی

نحوه ی ارزشیببی کبرآهوزی:

ارائه گسارش گروه درمانی/خانواده درمانی
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