
 گروه آهوزؼی رواى پرظتبری -پرظتبری و هبهبیی دانؽکذه

 97-8 اول نیوعبل
 

رواى ارؼذ یکبرؼنبظدانؽجویبى  هخبطجبى:                                         )از پیؽگیری تب توانجخؽی(پرظتبری اعتیبد عنواى درض :   

یبز:  اصول ظالهت رواى و رواى پرظتبری،             پیؽن                     واحذ کبرآهوزی 5/0واحذ نظری،  5/0تعذادواحذ:)یب ظهن اظتبد از واحذ( پرظتبری

 اصول هؽبوره رواى پرظتبری ، ظبیکوفبرهبکولوشی

 16-18یکؽنجه روزهبی  ظبعت پبظخگویی ثه ظواالت فراگیر:

 یجالل ریدکتر اه هذرض:                                                                   8-10  یکؽنجه  روزهبیزهبى ارائه درض:   

 

 

 هذف کلی درض :

 ذُیپذ هثتال تِ اىیتِ هذدجَ یتخصص یٍ تَاًثخؽ یهراقثت ،یریؽگیدر ارائِ خذهات پ یارتقاء داًػ، ًگرغ ٍ ػولکرد حرفِ ا
 . تِ هَاد یظَء هصرف ٍ ٍاتعتگ

 ؼرح درض:
ٍ خاًَادُ  اىیالزم تِ هذدجَ یّا ٍ هؽاٍرُ یتخصص یٍ هراقثت ّا ادیاػت یپرظتار یٍ تخصص یدرض در جْت تَظؼِ ٍ ارتقاء داًػ حرفِ ا يیا 

 تاؼذ. یه یتا تَاًثخؽ یریؽگیاز پ ؽاىیّا
 

 هذاف کلی جلعبت : )جهت هر جلعه یک هذف(ا
 ػَاهل هَثر در ترٍز اػتیاد     اػتیاد ٍ تؽخیص دٍ گاًِ ٍ دیذگاّْای هرتثظ تا  اػتیاد، م هفَْآؼٌایی داًؽجَیاى تا  -1
 هصرف هَاد فرایٌذ پرظتاری در یاى تا آؼٌایی داًؽجَ-2
   در اػتیاد غیر تیَلَشیک  ٍ اًَاع هذاخالت تیَلَشیکآؼٌایی داًؽجَیاى تا  -3
 فرایٌذ ػَد در اػتیاد ٍ هذاخالت پیؽگیری کٌٌذُ آؼٌایی داًؽجَیاى تا  -4
  ًقػ خاًَادُ در اػتیاد، درهاى ٍ پیؽگیری از آى آؼٌایی تا  -5
 

 اهذاف ویصه ثه تفکیک اهذاف کلی هر جلعه:
 

 ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز اػتیاد دٍ گاًِ  صیؼخ،  ادیهرتثظ تا اػت یذگاّْاید اد،یتا هفَْم  اػت اىیداًؽجَ ییآؼٌا هذف کلی جلعه اول:

 اهذاف ویصه جلعه اول: 

 در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
 هصرف هَاد را تَضیح دّذ. در اػتیاد ٍ  یهفاّین کلیذ 1-1
 دیذگاّْای هرتثظ تا اػتیاد را ًام تردُ ٍ هختصر تیاى کٌذ.   2-1
 . هفَْم تؽخیص دٍگاًِ را در ظَء هصرف هَاد تیاى کٌذ.   3-1
 ػَاهل فردی، خاًَادگی ٍ اجتواػی  هَثر در ترٍز اػتیاد را هختصر ؼرح دّذ.   4-1
 

 هصرف هَادفرایٌذ پرظتاری در آؼٌایی داًؽجَیاى تا : دومهذف کلی جلعه 

 :ومد اهذاف ویصه جلعه

  در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ

 فرایٌذ ارزیاتی هذدجَی هصرف کٌٌذُ هَاد هخذر را تَضیح دّذ.  1-2
  را تیاى ًوایذ.  تا هذدجَی هصرف کٌٌذُ هَاد اصَل هصاحثِ  2-2
 . تَاًایی تذٍیي ترًاهِ هراقثتی در هذدجَی هصرف کٌٌذُ هَاد هخذر را داؼتِ تاؼٌذ.   3-2
   اصَل هصاحثِ اًگیسؼی را تیاى کٌذ.   4-2
 

 در اػتیاد    ٍ غیر تیَلَشیک  آؼٌایی داًؽجَیاى تا اًَاع هذاخالت تیَلَشیکم: ظوجلعه  یهذف کل

 م:ظوجلعه  صهیو اهذاف



 دانؽجو قبدر ثبؼذ بىیپب در
 اًَاع درهاى ّای تیَلَشیک در  هصرف هَاد را ًام تثرد.    1-4
  اًَاع رٍغ ّای ظن زدایی را ًام تردُ ٍ ّریک را تِ اختصار ؼرح دّذ.   2-4
  اًَاع درهاى ًگْذارًذُ در هصرف هَاد هخذر را تیاى ًوایذ.   3-4
 درهاى ّای کوکی در هصرف هَاد را تیاى کٌذ.   4-4
   اًَاع هذاخالت غیر تیَلَشیک در هصرف هَاد را ًام تثرد.   5-4
  گرٍّذرهاًی در اػتیاد را تِ اختصار ؼرح دّذ.    2-5

 

 آؼٌایی داًؽجَیاى تا فرایٌذ ػَد در اػتیاد ٍ هذاخالت پیؽگیری کٌٌذُ م: هذف کلی جلعه چهبر

 :مچهبر اهذاف ویصه جلعه

 در پبیبى دانؽجو قبدر ثبؼذ
  را تَضیح دّذ.  Laps  ،Relapse  ٍCravingهفَْم   1-4
 رٍؼْای پیؽگیری ٍ کٌترل ٍظَظِ را تَضیح دّذ.   2-4
 تَضیح دّذهذل ّای هختلف ػَد را تِ اختصار   3-4
 هذاخالت رٍاى پرظتاری در پیؽگیری از ػَد را تیاى کٌذ.  4-4

 رویکرد جامعه نگر و جامعه مذار در پیشگیری، درمان و توانبخشی معتادین 5-4

 

 از آى   یریؽگیدرهاى ٍ پ اد،یًقػ خاًَادُ در اػتآؼٌایی تا   :هذف کلی جلعه  پنجن

 :نپنج اهذاف ویصه جلعه

 قبدر ثبؼذدر پبیبى دانؽجو 

 

 ًقػ خاًَادُ در در ؼرٍع اػتیاد تیاى کٌذ.  1-5 
   ًقػ خاًَادُ را در درهاى ٍ تذاٍم آى در هصرف کٌٌذگاى هَاد هخذر تیاى کٌذ.   2-5
 ًقػ خاًَادُ در در پیؽگیری از ػَد تیاى ًوایذ.    3-5
 تَاًثخؽی هثتٌی تر اجتواع در هصرف هَاد را ؼرح دّذ.   4-5
 ادیاز ػَد اػت یریؽگیپ یترا یٍ گرٍّ یٍ خاًَادگ یفرد یتَاًثخؽ ،یپرظتار یٍ هراقثت ّا هذاخالت  5-5
 

 

 

 هنبثع:

 بدیاعت یو پرظتبر بدیو ثه روز هرتجط ثب اعت یکتت و هقبالت هعتجر علو

2-Rassool,G.H Gafoor, M Addiction Nursing” first edition:, Nelson thornes( 

published)Ltd(Last edition) 
3-Naegle, M,A; D,Avento,C,E:Addiction and substance abuse for Advanced practice 

Nursing “ prentice Hall,(last edition) 

. تهراى انتؽبرات دانؽگبه علوم بدیاعت یو هوکبراى. پرظتبر بىیک یخؽکنبة هععود، نوروز یرضب، فالخ ذیخبنکه، حو- 4

 یتوانجخؽ-و  یعتیثهس

 

 

 

 

 

 



 

 

 روغ تذریط:

 

 ػیتا تَجِ تِ پ یٍاحذ درظ يیاز هغالة ا یترخ يیخَاّذ تَد. ّوچٌ یتَظظ هذرض ٍ تحث گرٍّ یتِ صَرت ظخٌراً طیًحَُ تذر
تحت ًظارت هذرض هرتَعِ تِ صَرت کٌفراًط  ذ،یتر هٌاتغ ٍ هتَى جذ ِیٍ تا تک یاز درض هرتَعِ در هقغغ کارؼٌاظ اىیداًؽجَ ٌِیزه

 ؼَد. یدر کالض اًجام ه اىیتا داًؽجَ ظرگردد ٍ تحث ٍ تثادل ً یارائِ ه
 

 هبشیک،  وایت ثورد، دیتب پروشکتور  وظبیل آهوزؼی :
 

 ظنجػ و ارزؼیبثی 

 ظهن از نوره کل)ثر حعت درصذ( روغ       آزهوى

 درصذ 20  ارائه نقذ از هطبلت ارائه ؼذه کالض در فضبی هجبزی

 درصذ  20 هقاالت هرتثظ پصٍّؽی  ارائه دوعذد ثیت کبرت

 درصذ  60  آزهوى پبیبى ترم

 
 
 
 

 هقررات کالض و انتظبرات از دانؽجو:

 

 حضَر فؼال داؼتِ تاؼذ. یٍ کارآهَز یًظردر جلعات   -

 .ذیدرض را هغالؼِ ًوا یهحتَا ٌِیدر زه ذیهقاالت جذ  -
 هؽارکت فؼال داؼتِ تاؼذ. یگرٍّ یدر تحث ّا -

 ؼرکت در تحث ّای ػلوی فضای هجازی  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 کبرآهوزی  -ة

 ٍاحذ  5/0 واحذ:  تعذاد

 ظاػت  26  هذت زهبى کبرآهوزی:

   تر اهیر جاللی دک :اظبتیذ

 :کلی هذف
فرایٌذ ٍرٍد تِ اػتیاد، درهاى ٍ تَاًثخؽی، هراقثت ّای پرظتاری را قادر تاؼذ ضوي ؼٌاخت پط از عی دٍرُ داًؽجَ 

 در ظغَح ظِ گاًِ هرتثظ تِ هذدجَیاى ٍ خاًَادُ ّا ارائِ ًوایذ. 
 

 :اهذاف کبرآهوزی

 تپردازد. یٍ ؼٌاخت هذدجَ هؼتاد ٍ خاًَادُ ٍ یتِ تررظ ادیدر اٍرشاًط ّا ٍ هراکس ترک اػت -1

 .ذیهٌاظة ػول ًوا یٍ هذل ّا یپرظتار ٌذیدر ارتثاط تا هذدجَ تر اظاض فرا -2
 
 

 وظبیف دانؽجو: 
 

 هذدجَی ٍاتعتِ تِ هَاد، ارزیاتی جعوی ٍ رٍاًی، تؼییي تؽخیص ّای پرظتاری ٍ تذٍیي ترًاهِ درهاًی  کیاًتخاب 
 

 :ارزؼیبثی
 ًورُ 3 حضَر تِ هَقغ ٍ رػایت هقررات ٍقَاًیي تخػ  

 ًورُ 10 کتثی ٍ ؼفاّی تکلیف ارائِ

 ًورُ   5 ارائِ شٍرًال کالب 

 ًورُ  2 هذدجَیاىهٌاظة تا  ترقراری ارتثاط

 
                            

 
 
 

 

 

 

 دانؽکذه: EDOنبم و اهضبی هذرض:             نبم و اهضبی هذیر گروه:                نبم و اهضبی هعئول

 تبریخ ارظبل:                                   تبریخ ارظبل :               تبریخ تحویل:           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرظتبری اعتیبد  جذول زهبنجنذی درض

 81-81 شنبه یک روز و ساعت جلسه :

 

 هذرض موضوع هر جلسه              جلسه

 دکتر اهیر جاللی هفَْم  اػتیاد، دیذگاّْای هرتثظ تا اػتیاد ٍ تؽخیص دٍ گاًِ ٍ  ػَاهل هَثر در ترٍز اػتیاد     اول

 دکتر اهیر جاللی فرایٌذ پرظتاری در هصرف هَاد دوم
 

 دکتر اهیر جاللی اًَاع هذاخالت تیَلَشیک ٍ غیر تیَلَشیک در اػتیاد    سوم
 

 دکتر اهیر جاللی ٍ هذاخالت پیؽگیری کٌٌذُ فرایٌذ ػَد در اػتیاد چهارم
 

 دکتر اهیر جاللی ًقػ خاًَادُ در اػتیاد، درهاى ٍ پیؽگیری از آى   پنجم
 

 

 

 

 

 


