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 روانپزشکي گروه آموزشي:

  دوره تئوری کارآموزی، پزشکی عمومی تحصیلي: یو رشته مقطع
  تعداد واحد:

  :یش نیازپواحدهای 

 

 آموزش خانواده بیماران روانپزشکينام درس:

 
 ساعت2  ساعات تدريس:

 

 ها مدرس :دکتر حمیدرضا احمدخاني

  
 

 بیماران روانيآشنايي با اصول ونحوه آموزش خانواده  :يهدف کل
 

 

 اهداف رفتاری:
 بتواند بیماری های شديد روانپزشکي را نام ببرد 

 بتواند اصول تشکیل جلسه را نام ببرد 

  تشکیل گروه های همسان را شرح دهدبتواند نحوه ی 

  نام ببردبتواند عناوين محتوای آموزش خانواده را 

  شرح دهدبتواند انگ را 

  دهدبتواند مقابله با بحران را شرح 

 بتواند انتظارات واقع بینانه از مريض را شرح دهد 

 بتواند علل عدم پذيرش بیماری ازسوی خانواده را شرح دهد 

 را شرح دهد ييبتواند روشهای افزايش پذيرش دارو 

 مار راتوضیح دهدبتواند اجزای تشکیل دهنده شبکه حمايتي بی 

  وخانواده انها را توضیح دهدبتواند اقدامات اولیه در جهت اصالح روش زندگي بیماران 

 

 

 مطالعات پیش نیاز:
 Support and family education. Michelle D. Sherman, Ph.D. Oklahoma City Veterans 

Affairs Medical Center South Central MIRECC. psychiatr service. 2003 Jan;54(1):35-7; 

discussion 37. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12509664
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 Family carer education in mental health. jones K, world regional office for Europe 

Empowerment in mental health. Working together, October2010    

 

 

 

 ی مطالبارائهبندی نزماجدول 

 

 ی تدريس شیوه مدت هر بخش از جلسه  رئوس مطالب

 سخنرانی دقیقه02 کلیاتی در مورد بیمایهای شدید روانپزشکی

 سخنرانی دقیقه 15 اصول و نحوه ی تشکیل جلسه گروهی

 سخنرانی دقیقه02 انگ در روانپزشکی

 سخنرانی دقیقه 15 روش مقابله با بحران

 سخنرانی دقیقه02 بینانه از مریضسطح انتظارات واقع 

 سخنرانی دقیقه02 علل عدم پذیرش بیماری از طرف خانواده

 سخنرانی دقیقه 15 روشهای ارتقاءپذیرش دارویی بیمار

 سخنرانی دقیقه02 اجزای تشکیل دهنده شبکه حمایتی بیمار

 سخنرانی دقیقه 15 اصالح روش زندگی بیمار

 

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای اين جلسه: 

  :کالس درس فضای آموزشي -

 

 برای ارائه اساليدها با پاورپوينت و نمايش  امکانات کمک آموزشي: -

  

 ساير موارد:  -

 


