
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

 سالمت تامین در اجتماعی و روانی جسمی، های نیاز ارتباط 1

 روانی
 در مداخله و مقابله سازگاری، بحران، استرس، های نظریه 2

 بحران
 مرتبط مراقبتهای (وPTSD)سانحه از پس استرس اختالل 3

 فوریتها و بالیا در دیده آسیب جامعه روانی تغییرات فرآیند 4
 در خدمات ارائه حین در ای مقابله تکنیکهای با آشنایی 5

 بالیا
 بحران مواقع در مشاوره 6
 بحرانها و حوادث در روانی توانبخشی 7

 فرآیند سوگ در بالیا 8

   

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 بالیا و حوادث ها، فوریت در روانشناسی و شناسی جامعه عنوان درس:

 

 ار شد ناپیوسته  کارشناسیمقطع تحصیلی:   اورژانس پرستاری رشته تحصیلی:  

 ندارد نیاز: پیش                                         1 تعداد واحد:   

 پرستاری گروه آموزشی:                                                   

 دکتر مینا گائینیمدرس:                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

 در بحران از ناشی آمده بوجود مشکالت انواع زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء

 موارد بهبود و بحران با شده مواجه  افراد روان سالمت ارتقاء چگونگی با آشنایی -جامعه

            .شده داده تشخیص

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 کالسحضور به موقع در 

 کالس و جلسات پرسش و پاسخبحثهای شرکت در

 در زمینه موضوعات تدریس شده به شکل شفاهی و کتبی (Bib Card)خالصه مقالهارائه 

 شرکت در آزمون پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

، از دیادگاه جامعاه   مباانی نظاری وکااربردی   در این درس کسب دانش و بینش در زمینه 

 روانشناختی حوادث، بحران و بالیا مورد نظر می باشد.شناختی و 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

و چنادان در حیطاه   که این مباحث فقط باه شاکل تروریاس اسات     دانشجویان معتقدند 

 عملکردی ، نمی توان از آنها بهره گرفت.

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

در رابطه با کاربردی نمودن دیدگاه  جامعه شناختی و روانشناختی به  طراحی سناریو بهره گیری از

  بحران ها و بالیا

   مشارکت دانشجویان در جلسات تدریس به صورت شرکت در بحثهای کالسی، فعالیتهای گروهی...

 :منابع اصلی درس

 -موسسه آموزش عالی علمی بحران.اصول و فنون مداخله روانشناختی در .خ.ب ، احمدی-1

 .8811کاربردی هالل ایران. بهار 

 .8832 رشد، انتشارات. روانی بهداشت. سعید شاملو، -2

 سازمان تهران،.فاضل رضا توسلی، غالمبعباس ترجمه،.شناسی جامعه مبانی. کوئن بروس-8

 .8811 ،(سمت)دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه

4) Fortinash,K,M. Holoday Worret, P,A. Psychiatric Mental Health. 

Fourth edition,mosby, 2008. 
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