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ـ رفتاری، حمایتي، توسط کردهایي مانند تحليلي، شناختي، رفتاری، شناختيدرماني با رویگروه

 نفر  12تا  8های پزشك، به ازای هر جلسه به ازای هر نفر، در گروهروان

 به سفارش:

 و تدوین راهنماهای باليني اداره  استانداردسازی

 و تعرفه سالمت یاستانداردساز ،یفن آور يابیدفتر ارز

 1395ماه مرداد

 تاليف کنندگان به ترتيب حروف الفبا:

عضو هیئت ممتحنه     -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-روان پزشکدکتر همایون امینی )

 پزشکی(روان رشت  دانش نام    تخصصی 

 دبیر انجمن علمی روان پزشکان ایران(  -روان پزشکدکتر سامان توکلی)

 رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران(  -روان پزشکاحمد جلیلی )دکتر 

عضهو هیئهت ممتحنه        -استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران-روان پزشکدکتر امیر شعبانی)

 پزشکی(دانش نام    تخصصی روان 

 ( استادیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-دکتر عالیا شکیبا)روان پزشک

 عضهو هیئهت مهدیره   – استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمهانی تههران  -روان پزشکدکتر مجید صادقی)

 انجمن علمی روان پزشکان ایران(

 (دانشیار و مدیر گروه روان پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی –روان پزشک د فدایی)فربدکتر 

      دبیهر هیئهت    -استاد دانشگاه علوم پزشهکی و خهدمات بهداشهتی درمهانی تههران     -روان پزشک)احمد علی نورباالدکتر 

 ممتحن    دانش نام    تخصصی روان پزشکی(

 ناظران ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   

       دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر مجید داوری، دکتر آرمان زندی، دکتر آرمین شیروانی، مجید حسن قمی، دکتر عطیه صباغیان پی رو،        

 ، مرتضی سلمان ماهینیدکتر مریم خیری، دکتر بیتا لشکری   
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 (:الف( عنوان دقيق خدمت مورد بررسي )فارسي و التين

پزشك، به ازای هر جلسه ـ رفتاری، حمايتي، توسط روانكردهايي مانند تحليلي، شناختي، رفتاری، شناختيدرماني با رویگروه

 نفر 12تا  8های به ازای هر نفر، در گروه
 

 1394کتاب ارزش نسبی خدمات سالمت. ویراست 

 ارزش نسبی شرح کد کد ملی 

# 90009۶ 

ـ رفتاری، حمایتی، کردهایی مانند تحليلی، شناختی، رفتاری، شناختیدرمانی با رویگروه

)عمل نفر  12تا  8های پزشك، به ازای هر جلسه به ازای هر نفر، در گروهتوسط روان

 مستقل(

۵/3 

 

 : ب( تعریف و تشریح خدمت مورد بررسي

های كوچك در بافت گروهدرماني فنون روانها و نظريهبا به كار بردن  درماني است كه در آندرماني نوعي از روانگروه .1

 .پردازندميپزشکي فردی يا اختالالت روانافراد دچار مشکالت بينبه درمان های گروهي ی پوياييو در زمينه

 شود.نفره( انجام مي 12تا  8های كوچك )معموالً درماني در قالب گروهگروه .2

داری و بازتواني( يا پزشکي يا مراكز نگههای بستری )بخش و بيمارستان عمومي يا رواندر عرصهتواند اين خدمت مي .3

 سرپايي، در بخش دولتي، عمومي غيردولتي يا خصوصي انجام شود.

 دقيقه است. ۶۰ميانگين زمان الزم برای انجام اين خدمت  .4

برخي اختالالت و مشکالت، برحسب تشخيص و شدت در  درماني،های انجام روان، به مثابه يکي از شکلدرمانيگروه .5

، يا اشکال ديگر داروييشناختي، های زيستراه با درمانتواند به عنوان درمان اصلي يا هماختالل يا مشکل بيمار، مي

 به كار گرفته شود. درماني(درماني فردی و زوجدرماني )مانند روانروان

 های دارويي يا ساير درماني و درمانين اختالالت، كاربرد توأمان رواناند كه در اهای مختلف نشان دادهپژوهش

 دارد.ترين اثربخشي را بيشها به تنهايي، شناختي، در مقايسه با كاربرد هر كدام از آنهای زيستدرمان
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های ديگر، مانند درمانو  ؛درماني روش اصلي درمان استگروهدرماني و رواندر برخي ديگر از مشکالت و اختالالت  .۶

ماني كاربرد درگروهبه عنوان درمان كمکي يا عالمتي در كنار گزين آن نيست اما ممکن است جایهای دارويي، درمان

 د.داشته باش

شناختي درمان اصلي است. در اين موارد، های زيستپزشکي، درمان دارويي و ساير درماندر برخي از اختالالت روان .7

شناختي يا دارويي باشند، اما ممکن است به عنوان درمان گزين درمان زيستد جایتواندرماني نميگروه و درمانيروان

 د.ا كاربرد داشته باشهكمکي يا عالمتي در كنار آن درمان

های مختلف و با نظريهدرماني برحسب بيمار، بيماری و شرايط خاص هر كدام ممکن است با استفاده از گروه .8

 مختلف انجام شود. كردهایروی

ـ كردهای مختلف مانند، و نه محدود به،  تحليلي، شناختي، رفتاری، شناختيدرماني با رویشامل انواع گروهاين خدمت  .9

های آموزش ( يا گروهfamily psychoeducationها )های آموزش رواني خانوادهرفتاری و حمايتي و همين طور گروه

 parentهای آموزش مديريت رفتار كودك )( و گروهpatient group psychoeducationرواني بيماران )

management trainingشود.( مي 

 

 :ج( طراحي گام به گام فلوچارت ارائه خدمت

 

 

 

 

 و استاندارد تجویز: خدمت مربوطه( Orderد( فرد/افراد صاحب صالحيت جهت تجویز )

ذکر . در صورت مورد نیازمصوب و یا گواهی ها  آموزشی   کارسوابق  نیاز ذکرو در صورت  با ذکر عنوان دقیق تخصص)

 (:قید گردد آموزشی تا بازآموز  مجدد مدت اعتبار دوره ها دوره آموزشی باید 

به درمانگاه،  ی بيمارمراجعه

يا ارجاع از   بيمارستان يا مطب

 پزشكطرف روان

كرد درماني و تعيين نوع و روی

 درماني یريزی برنامهطرح
 درمانيگروهبرگزاری جلسات 
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 پزشكروان .1

پزشك ديگر در آن مراكز آموزشي دانشگاهي و با نظارت عضو هيأت علمي يا روانپزشکي )منحصراً در دستيار روان .2

 )مركز

 

 :هـ( ویژگي های ارائه کننده اصلي صاحب صالحيت جهت ارائه خدمت مربوطه

نیاز ذکر سوابق کار  و یا گواهی ها  آموزشی مورد نیاز. در صورت ذکر دوره با ذکر عنوان دقیق تخصص و در صورت )

  (:آموزشی باید مدت اعتبار دوره ها  آموزشی تا بازآموز  مجدد قید گردد

* بر اساس تایید معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و انجمن مربوط  دوره آموزشی معتبر تدوین، 

ائ  می باشد و ارائ  دهنده خدمت) پزشک و پرستار( صرفا پس از گذراندن دوره مذکور اجازه ارائ  خدمت تصویب و قابل ار

 مورد نظر را خواهند داشت.

**ارائ  خدمت صرفا توسط گروه ها  نامبرده قابل قبول است و در صورت ارائ  توسط افراد  غیر از گروه ها  نامبرده 

 شود. تخطی از استاندارد خدمت محسوب می

 پزشكروان .1

پزشك ديگر در آن مراكز آموزشي دانشگاهي و با نظارت عضو هيأت علمي يا روانپزشکي )منحصراً در دستيار روان .2

 )مركز

 

 
 

 

 ارائه کننده خدمت: اعضای تيم ( برای سایرو( عنوان و سطح تخصص های مورد نياز )استاندارد
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ف
دی
ر

 

 عنوان تخصص

تعداد موردنیاز ب  

استاندارد ب  طور 

ازا  ارائ  هر 

 خدمت

فرمول محاسباتی 

تعداد نیرو  

 انسانی مورد نیاز

میزان تحصیالت 

 مورد نیاز

سابق  کار و یا 

دوره آموزشی 

مصوب در صورت 

 لزوم

نقش در 

فرایند ارائ  

 خدمت

1 

 يا پزشكروان

دستيار 

 پزشکيروان

 يا متخصص ـــ يك نفر

دستيار 

 پزشکيروان

 ـــ
گر درمان

 *دوم

 

، به عنوان درمانگر دوم يا يك درمانگر ديگر نيز عالوه بر او ممکن استاصلي، پزشك معالج ديد روانبر اساس صالح* 

 در جلسات درمان حضور داشته باشد. ،كوتراپيست

  ،شود.درصد به ارزش نسبي اين خدمت افزوده شده و به طور مساوی بين دو درمانگر تقسيم مي 2۰در اين موارد 

 

در صورت نیاز ب  دو یا چند فضا  مجزا با ذکر مبانی محاسباتی ) :و مکان ارائه خدمت فضای فيزیکياستانداردهای ( ز

 (:مربوط ب  جزئیات زیر فضاها بر حسب متر مربع و یا برحسب بیمار و یا تخت ذکر گردد

داری و بازتواني( يا پزشکي يا مراكز نگهروانهای بستری )بخش و بيمارستان عمومي يا تواند در عرصهاين خدمت مي .1

 سرپايي، در بخش دولتي، عمومي غيردولتي يا خصوصي انجام شود.

تن اعضای گروه و سبا تعداد كافي صندلي برای نش خصوصي فضای در بستری و سرپايي، شرايط در خدمت اين انجام .2

 شود.مي انجام ان(يا درمانگر) درمانگر

 

ذکر مبانی محاسباتی تجهیزات مورد  ) :اداری و به ازای هر خدمت سرمایه ای )و یا اقالم اداری(ح( تجهيزات پزشکي 

 (:نیاز بر حسب بیمار و یا تخت
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ف
دی
ر

 

عنوان 

 تجهیزات

 انواع

مارک ها  

 واجد شرایط

شناس  

 فنی 

کاربرد در 

فرایند ارائ  

 خدمت

متوسط عمر 

مفید 

 تجهیزات

تعداد 

خدمات قابل 

ارائ  در 

 زمانواحد 

متوسط زمان 

کاربر  ب  

ازا  هر 

 خدمت

امکان استفاده 

همزمان جهت 

 ارائ  خدمات

مشاب  و یا سایر 

  خدمات

1         

 

 ط( داروها، مواد و لوازم مصرفي پزشکي جهت ارائه هر خدمت:

ف
دی
ر

 

 اقالم مصرفی 

 مورد نیاز

 مصرف  میزان

  (نسبتیا  تعداد)

 مدل/ مارک ها  واجد شرایط

 داخل و خارج()تولید 

1    

 

ب  تفکیک قبل، بعد و حین ارائ  ) ی( عنوان خدمات درماني و تشخيص طبي و تصویری جهت ارائه هر واحد خدمت:

 (: خدمت مربوط  در قالب تائید شواهد جهت تجویز خدمت و یا پایش نتایج اقدامات
ف
دی
ر

 

عنوان خدمت 

 پاراکلنیکی

تخصص صاحب 

 صالحیت جهت تجویز

شناس  فنی 

 دمات خ
 تعداد مورد نیاز

قبل، حین و یا بعد از ارائ  خدمت 

 )با ذکر بستر  و یا سرپایی بودن(

 هههه هههه هههه هههه هههه 1

 

 (:سرپایی و بستر ) ک( ویزیت یا مشاوره های الزم جهت هر واحد خدمت:

ف
دی
ر

 

 بستر  /سرپایی تعداد  ی مورد نیازتخصصویزیت/مشاوره نوع 

1    
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 درمانيرواننوع ديگری از درمان، مانند  ،درمانيهروگدر كنار  و به طور هم زمانكه ممکن است ضرورت داشته باشد  .1

 ، بنابراين:درماني نيز برای بيمار انجام شوددرماني و خانواده، زوجفردی

  ی تشخيصي مصاحبه و معاينهخدمات ذكرشده در كتاب ارزش نسبي، مانند ديگر در صورت نياز به انجام

درماني، درماني، زوج( يا خانواده9۰۰۰51و  9۰۰۰5۰ های)كد فردی درمانيانرو( يا 9۰۰۰45)كد  پزشکيروان

به طور در همان روز توان (، اين خدمات را مي9۰۰۰93و  9۰۰۰91تراپي )كدهای درمان زناشويي و سکس

 رش كرد.جداگانه و در كنار اين خدمت انجام داد و گزا

ای شود به صورت دورهدرماني انجام ميهروگهای سرپايي يا بستری برای بيماراني كه برای آنها ممکن است انجام ويزيت .2

 ، بنابراين:دشوپزشك تعيين مييمار توسط روانها با توجه به شرايط هر بضرورت داشته باشد. فواصل اين ويزيت

 پزشکي برای بيماران ی روانی بستری يا مشاورهسرپايي يا ويزيت روزانهتوان ويزيت در روز انجام اين خدمت، مي

 ( را به طور مستقل و عالوه بر اين خدمت گزارش كرد.9۰۰۰4۶بستری )كد 

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و بالینی مبتنی بر شواهد و نیز ) :خدمتجهت تجویز  دقيقل( اندیکاسيون های 

 (:ارائ  این خدمت در یک بیمار، اندیکاسون دارد تعداد موارد  ک 

راه و كمکي، پزشکي، به عنوان درمان اصلي يا درمان هممشکالت و اختالالت روانمختلف انواع در درماني گروهاثربخشي  .1

 نشان داده شده است.

 پزشکي زير كاربرد دارند:ها در اختالالت و مشکالت رواندرمانيروان .2

 ياختالالت رشدی عصب. 

 پريشانهطيف اسکيزوفرني و ساير اختالالت روان. 

 اختالل دوقطبي و اختالالت مرتبط. 

 اختالالت افسردگي. 
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 اختالالت اضطرابي. 

 ـ جبری و اختالالت مرتبطاختالل وسواسي. 

 زااختالالت مرتبط با تروما و عوامل استرس. 

 ایاختالالت تجزيه. 

 اختالل عاليم جسمي و اختالالت مرتبط 

 اختالالت تغذيه و خوردن. 

 اختالالت دفعي. 

 ـ بيداریاختالل خواب. 

 های جنسي و اختالالت عملکرد جنسيكژكاری. 

 نارضايتي جنسي. 

 اختالالت كنترل تکانه، رفتارهای ايذايي و سلوك. 

 اختالالت اعتيادی و مرتبط با مواد. 

 پزشکيشناختي مرتبط با رواناختالالت عصب. 

 اختالالت شخصيت. 

 الالت پارافيليكاخت. 

 پزشکي و شرايطي كه ممکن است كانون توجه باليني قرار گيرند، مانند:ساير اختالالت روان 

o مشکالت ارتباطي. 

o مشکالت مرتبط با مسايل تربيتي خانواده. 

o ساير مشکالت مرتبط با گروه حمايتي اصلي. 

o سوءرفتار و غفلت. 
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 غفلت از كودكو  آزاریكودك. 

  خشونت خانگيبدرفتاری، غفلت و. 

 فردیبدرفتاری بين. 

 مشکالت تحصيلي و شغلي. 

  ،رفتارهای ضداجتماعيهکاری و تبساير مشکالت مرتبط با شرايط اجتماعي. 

 فردیهای بينبحران. 

 پزشکي شديدخانواده بيماران مبتال به اختالالت روان. 

  كودكان مبتال به اختالالت رفتاری.والدين 

 ن به خود يا ديگران(دها )مثل خودكشي يا آسيب زاورژانسهای فردی و بحران. 

 حوادث و باليای طبيعي، جنگ و مانند آن. 

 

ذکر دقیق جزئیات مربوط ب  عالئم پاراکلنیکی ) :م( دامنه نتایج مورد انتظار، در صورت رعایت اندیکاسيون های مذکور

 (:و بالینی بیماران و مبتنی بر شواهد
پزشکي، به را در اختالالت و مشکالت رواندرماني( )شامل گروهدرماني ـ اثربخشي روانمطالعات مختلف اثربخشي و هزينه

 اند، از جمله:زمان، نشان دادهعنوان درمان اصلي يا درمان هم

  یدرماني نشان داده است كه اندازهمتاآناليز در مورد اثربخشي روان 15۶نتايج ( اثرeffect size اين درمان از بسياری )

 باالتر است.  ،پس عروق قلبمانند جراحي بای، انداز مداخالت پزشکي ديگر كه به خوبي شناخته شده

 

Reference:  
Lucas Torres, Stephen M. Saunders. Evaluation of psychotherapy. In Benjamin J. Sadock, Virginia A. 

Sadock, Virginia A. Sadock. 2009, Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry 

(pp.2957- 2964). Philadephia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

ذکر جزئیات مربوط ب  ضوابط پاراکلنیکی و )خدمت  دقيقی کنترااندیکاسيون هاشواهد علمي در خصوص  (ن

 (:بالینی و مبتنی بر شواهد
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 كنترانديکاسيوني ندارد.هيچ 

 

 س( مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

 است. يك ساعتمان الزم برای انجام اين خدمت، به طور متوسط، ز .1

چنين نوع ی بين جلسات برای هر بيمار، بر اساس شرايط او، نوع اختالل و همطور فاصلهطول مدت درمان و همين .2

 شود.پزشك تعيين ميتوسط روانكاررفته، متفاوت است و درماني بهگروه

 

ف
دی
ر

 

 میزان تحصیالت  عنوان تخصص
مدت زمان مشارکت 

 در فرایند ارائ  خدمت

نوع مشارکت در قبل، حین 

 و بعد از ارائ  خدمت

1 
دستيار تخصصي  يا پزشكروان

 پزشکيروان

دكتری تخصصي پزشکي و 

يا  پزشکيتخصص روان

دستياری تخصصي 

 پزشکيروان

 دهندهانجام دقيقه ۶۰

 

 (:مبتنی بر شواهد) ع( مدت اقامت در بخش های مختلف بستری جهت ارائه هر بار خدمت مربوطه:

 ید و مستقل از برنامهشوطور انفرادی برای او تعيين مي به ،بر اساس شرايط هر بيمار ،های بستریمدت اقامت بيمار در بخش

 .است درماني اوگروه

 

 وجود دارد: )آلترناتيو( برای خدمت مورد بررسي، در کشورمان( چه خدمات جایگزیني ف

و بر اساس درماني در برخي اختالالت و مشکالت، برحسب تشخيص و شدت اختالل يا مشکل بيمار، هروگ .1

شناختي و های زيستراه با درمانتواند به عنوان درمان اصلي يا همميپزشك و انتخاب بيمار، تشخيص روان
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 گرفته شود. دارويي به كار

o درماني( با)ازجمله گروهدرماني ، كاربرد توأمان روانموارداند كه در اين های مختلف نشان دادهپژوهش 

ها به تنهايي، ، در مقايسه با كاربرد هر كدام از آنشناختيهای زيستي يا ساير درمانهای دارويدرمان

 دارد.ترين اثربخشي را بيش

. در اين موارد است درماني،، و از جمله گروهدرمانيروش اصلي درمان روان ،اختالالتدر برخي ديگر از مشکالت و  .2

به عنوان درمان كمکي يا  درماني شود، اما ممکن استگزين روانتواند جاینمي های دارويي،های ديگر، مانند درماندرمان

 درماني كاربرد داشته باشند.عالمتي در كنار روان

شناختي درمان اصلي است. در اين موارد، های زيستپزشکي، درمان دارويي و ساير درماناختالالت رواندر برخي از  .3

شناختي يا دارويي باشند، اما ممکن است به عنوان درمان گزين درمان زيستتواند جایدرماني نميدرماني و گروهروان

 ها كاربرد داشته باشد.كمکي يا عالمتي در كنار آن درمان

 

با ذکر مزایا و معایب  مذکور از دیدگاه )؟ چگونه مي باشد جایگزین ها،ا توجه به سایر بخدمت در نهایت، اولویت 

 (:( و دیدگاه حاکمیتی نظام سالمتEnd Userبیماران )

های و درمان درماني()شامل گروه درمانياند كه در اين اختالالت، كاربرد توأمان روانهای مختلف نشان دادهپژوهش

ترين اثربخشي را ها به تنهايي، بيششناختي، در مقايسه با كاربرد هر كدام از آنهای زيستدارويي يا ساير درمان

 .دارد

 


