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 મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય અભ્યાસક્રમ 

કોસય 
નાંબર 

કોસયન ુાં નામ કે્રડીટ 

સત્ર ૧(semester 1) 
101 સમાજ વિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય(Social Sciences and Health) 2 
102 સમાજકાયયનો ઇવિહાસ અને વિચારધારા(History and Philosophy of Social 

Work) 
2 

103 સામાજજક િૈયક્તિક સેિા કાયય પદ્ધવિ (Social Case work Method )  2 
104 સામદુાવયક સગંઠન (Community Organisation) 2 
105 માનિ વિકાસ અને િિયન (Human Development and Behaviour) 2 
106 વ્યક્તિગિ અને વ્યાિસાવયક વિકાસ (Personal and professional 

development ) 
2 

107 ક્ષેત્રકાયયગ્રામ્ય કક્ષાએ (Rural Setting) 7 
108 પદયાત્રા (Padyatra) 2 
109 ઉદ્યોગ (Udyog) 2 
110 સમહુજીિન (Community living)  
સત્ર૨ (semester 2) 
201 માનવસક સ્િાસ્્યની સમજ (Understanding Mental Health) 2 
202  સામાજજક જૂથકાયય (Social Group work) 2 
203 માનવસકઆરોગ્ય- નીિી,કાયદાઓ અને કાયયક્રમો (Mental Health-Policy,Laws 

and Programme) 
2 

204 િબીબી અને મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય (Medical and Psychiatric social 
work) 

2 

205 મનોચચકકત્સકકય સમાજકાયય વ્યિહારના ંક્ષેત્રો (Scope of Psychiatric Social 
Work Practice) 

2 

206 ક્ષેત્રકાયય (માનવસક આરોગ્યની હોક્સ્પટલ) Field work (Mental Health 
Hospital) 

7 

207 શૈક્ષચિક વશચબર (Educational Camp) 2 
208 ઉધોગ (Udhog) 2 
209 સમહૂજીિન (Community living)  
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સત્ર3 (Semenster-3) 
301 મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપન અને માનિ અવધકાર (Psycho Social 

Rehabilitation and Human Rights) 
2 

302 કાઉન્સેલીંગ અને રોગોપચાર દરમ્યાનચગરી (Counselling and Therapeutic 
Intervention) 

2 

303 માનવસક સ્િાસ્્યમા ંસમાજકાયય સશંોધન (Social work Research in mental 
health) 

2 

304 સમાજકલ્યાિ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુ ં વ્યિસ્થાપન (Management of 
Social welfare and Developmental Services)  

2 

305 કમ્્યટુર સૈધ્ધવંિક અને પે્રક્તટકલ,સ્ટેટેસ્ટીકલ એપ્્લકેશન (Computer Theory 
and Practical, Statistical Application) 

2 

306 ક્ષેત્રકાયય (અમદાિાદની વિવિધ સસં્થાઓ અને હોક્સ્પટલ) (Field Work in 
Different Organizations and Hospital of Ahmedabad) 

7 

307 ઉધોગ (Udhyog)  2 
308 સમહૂજીિન (Community living)  
309 પદયાત્રા (Padayatra) 2 
સત્ર-4 (Semester-4) 
401 માનવસક સ્િાસ્્યમા ં સામાજજક કક્રયા, નેટિકકિંગ અને એડ્િોકસી (Social 

Action, Networking and Advocacy in mental health) 
2 

402 સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાહરેઆરોગ્ય (Community mental health 
and public Health) 

2 

403 કેન્ર વનિાસ (મેન્ટલ હલે્થ સેકટિંગ) 45 કદિસ  Block Placement (Mental 
Health setting 45 days) 

7 

404 શૈક્ષચિક પ્રિાસ (Educational Tour) 2 
405 ઉધોગ (Udhyog) 2 
406 સમહૂજીિન (Community living)  
407 સશંોધન વનબધં (Dissertation) 4 
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સત્ર – ૧ 
કોસય ૧૦૧       સમાજ વિજ્ઞાનો અને આરોગ્ય (Social Sciences and Health)            કે્રકડટ ૨ 

             કલાક 30  

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 

1. સમાજવિજ્ઞાનીઓ દ્વારા આરોગ્યમા ંફાળો આપિા વિવિધ સૈદ્ધાવંિક પકરપ્રેક્ષ્યો સમજિા. 
2. સામાજજક, સાસં્કૃવિક, આવથિક અને રાજકીય પકરબળો આરોગ્યને અસર કરે છે િે સમજવુ.ં 
3. વિદ્યાથીઓમા ંઆરોગ્ય પ્રત્યેનો સિયગ્રાહી પકરપ્રેક્ષ્ય વિકસાિિો. 
4. વિદ્યાથીઓન ેસમાજવિજ્ઞાનોની સમજ થકી આરોગ્ય સદંર્યમા ં વિિેચનાત્મક રીિે મલૂ્યાકંન માટે 

સક્ષમ કરિા. 
5. વિદ્યાથીઓમા ંઆરોગ્ય સરં્ાળ અંગેનો આંિરશાખાકીય અચર્ગમ વિકસાિિો. 

સમાજિાસ્ત્ર 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ અન ે
કલાક  

મોડયલુ- ૧ સમાજિાસ્ત્ર અને વિભાિના  

૧.૧ સમાજશાસ્ત્રનો અથય અને વ્યાપ, સમાજશાસ્ત્ર એક સામાજજક વિજ્ઞાન 
 િરીકે  
૧.૨ સમાજશાસ્ત્રનો સમાજકાયય સાથે સબંધં અને સમાજકાયયના 
 વ્યિહાર માટે સમાજશાસ્ત્રના જ્ઞાનની ઉપયોગીિા િથા મહત્િ  

૧.૩ માનિ સબંધંોની વ્યિસ્થા િરીકે સમાજ, સમદુાયની સમજ અન ે
કેટલાક સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાિંોની સમજુિી કાયાયત્મકિાદ, 

સઘંર્યિાદ, સામાજજક લાછંન,  એનોમી અને આપઘાિનો વસદ્ધાિંો 
૧.૪  સસં્કૃવિની વ્યાખ્યા અને વિર્ાિના િથા પેટા સસં્કૃવિ 

(ઉપસસં્કૃવિ), પ્રવિ સસં્કૃવિ, સાપેક્ષિા અને સગુ્રથન- ખ્યાલોની 
સમજુિી  

૧.૫ સસં્કૃવિમા ંસમાવિષ્ટ બાબિો: પરંપરા, રીિકરિાજો, મલૂ્યો, ધોરિો, 
લોકિાયકા, લોકાચાર, સભ્યિા, વશષ્ટાચાર િગેરે 

વ્યાખ્યાન 

 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

PPT 

 

 

 

PPT 

 

 

 

PPT 

 

 

(૬ િગો) 
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મોડયલુ-૨ સામાજજકરણ, સામાજજક સાંરિના અને પકરિતયન 

૨.૧ સામાજજકરિ અથય અને પ્રકક્રયા, પ્રકક્રયાના માધ્યમો  

૨.૨ સામાજજક રચના : અથય, ર્ારિીય સમાજની રચના અને િેનું
 િગીકરિ  
૨.૩ સામાજજક સસં્થાઓ : સામાજજક સબંધંોની વ્યિસ્થા િરીકે 

સસં્થાઓનુ ંમહત્િ. વિવિધ સામાજજક સસં્થાઓ -લગ્ન, કુટંુબ, ધમય, 
વશક્ષિ, રાજ્ય(કાયદો)અને આવથિક સસં્થાઓ 

૨.૪ સામાજજક સ્િરીકરિ : અથય, ર્ારિમા ંજ્ઞાવિ અને િગય આધાકરિ 
 સ્િરીકરિ  
૨.૫ સામાજજક પકરિિયન - અથય, લક્ષિો અને સામાજજક પકરિિયનના ં
 કારકો. 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

 

સ્િાધ્યાય 

 

 

 

ચચાય, 
પકરસિંાદ 

 

PPT  

 

 

( ૬ િગો) 
સાંદભય સચુિ : 

1. એસી એ. આર. (૧૯૬૦) સમાજ ખડં્ ર્ાગ-૧-૪, ગજુરાિ વિશ્વવિદ્યાલય.  

2. ડ્ૉ.િાય એ.પરમાર,(આ.-૨૦૦૨),સમાજશાસ્ત્રીય વસદ્ધાિંો, યવુનિસીટી ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય.  

3. દેસાઈ એ. આર.,ર્ારિીય રાષ્રિાદની સામાજજક ભવૂમકા 
4. િારાપટેલ, ર્ારિીય સમાજવ્યિસ્થા, 
5. િારાપટેલ, સમાજનામળૂિત્િો 
6. એ.જી.શાહ અને જે.કે.દિ,ે(૨૦૦૪-૦૫), ર્ારિીય સમાજ અને ર્ારિમા ંસામાજજક 

સસં્થાઓ 

7. એ.જી.શાહ અને જે.કે.દિ,ેઆધવુનક ર્ારિની સામાજજક સસં્થાઓ,અનડ્ા પ્રકાશન 

8. એ.જી.શાહ અને જે.કે.દિ,ેસમાજશાસ્ત્ર પકરચય,અનડ્ા પ્રકાશન. 
9. એ.જી.શાહ અને જે.કે.દિ,ે ગ્રામીિ સમાજશાસ્ત્ર,(૨૦૦૪-૦૫),અનડ્ા પ્રકાશન અમદાિાદ 

10. એ.જી.શાહ અને જે.કે.દિ,ે સામાજજક િસ્િીશાસ્ત્ર અન ેર્ારિમા ંકુટંુબવનયોજન, અનડ્ા 
પ્રકાશન અમદાિાદ 

11. Harma R. K., (1997) Indian Society - Institution of change, New Delhi Atlantic 
Publishers. 

12. Bhardwaj A. N. (1979) Problems of SC/ST in India, New Delhi : Light and Life 
Publication 

13. Jain P. C., (1991), Social Movements among Tribals, New Delhi :Rawat 
Publication. 

14. Singh K. S., (1985) Tribal Society in India, New Delhi : Manohar Publishing 
House. 

15. Verghese K., (1992) General Sociology, Delhi - Mac Millan Co. 
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રાજ્યિાસ્ત્ર 
મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 

પદ્ધવિ 

મોડયલુ ૩ રાજ્યિાસ્ત્રની વિવિધ પરીભાષા,કાયયકે્ષત્ર અને બાંધારણ 
૩.૧ રાજ્ય અને રાજ્યશાસ્ત્રનો અથય-સમજ 

૩.૨ સમાજકાયયમા ંરાજ્યશાસ્ત્રના અભ્યાસનુ ંમહત્િ 

૩.૩ર્ારિનુ ંબધંારિ અન ેિેનુ ંઆમખુ 
૩.૪ ર્ારિીય બધંારિમા ંમળૂભિૂ અવધકારો 
૩.૫ ર્ારિીય બધંારિમા ંરાજનીવિના માગયદશયક વસદ્ધાિંો 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

ચચાય, 
પકરસિંાદ 

 ( ૬ િગય) 
સાંદભયગ્રાંથ: 

1. પડં્યા, હસમખુ. રાજ્યશાસ્ત્રનો પકરચય-૧-૨. Core-Pol-101,102 અને 111 

2. પડં્યા, હસમખુ. સરકારી િતં્રનો પકરચય-૨. Core-Pol-112. 
3. શેઠ,પ્રિીિ. આધવુનક રાજ્યશાસ્ત્ર,પકરર્ાર્ા અને વિશ્લેર્િ(૧૯૭૪).યવુન. ગ્રથંવનમાયિ 

બોડ્ય. 
4. શતુલ, કદનેશ. લોકશાહી વિશ્વ, માનિ પ્રકાશન,અમદાિાદ 

 
અથયિાસ્ત્ર 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

મોડયલુ 4 અથયિાસ્ત્ર અને આવથિક પ્રવવૃતઓની વિભાિના અને આરોગ્યનો સાંબાંધ 
૪.૧  અથયશાસ્ત્ર અને આવથિક પ્રવવૃિની સકંલ્પના અને િેના મળૂભિૂ ખ્યાલ 
૪.૨ અથયશાસ્ત્રના ં અભ્યાસના ં કાયયકે્ષત્રો અને આરોગ્ય સેિાઓની માગં,  

પરુિઠો અને બજાર   
૪.૩ અથયશાસ્ત્ર અને સમાજકાયયનો સબંધં. અથયશાસ્ત્રના ં જ્ઞાનનો સમાજકાયયમા ં
 ઉપયોગ. 

વ્યાખ્યાન 

PPT 

 

 

 

ચચાય સિંાદ 
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૪.૪ ઉત્પાદન પ્રવવૃિઓ અને આરોગ્યને સબંધં  
૪.૫ સામાજીક ન્યાયના ં સદંર્ે આરોગ્ય સેિાઓની િહચેિીમા ં સમાજકાયય 
 દરવમયાનગીરી. 

જૂથચચાય  
વ્યાખ્યાન 

 

( ૬ િગય) 
મોડયલુ 5 આવથિક પધ્ધવતઓ, આવથિક વિકાસનાાં કે્ષત્રો અને આરોગ્ય સેિાઓનુાં આયોજન 

૫.૧ આવથિક પધ્ધવિઓ (મડૂ્ીિાદી, વમશ્ર, સમાજિાદી) 
૫.૨ આરોગ્યનીવિ અને જાહરે ખચયની અંદાજ પત્રમા ંજોગિાઈઓ.  
૫.૩ ર્ારિમા ંનિીઆવથિકનીવિ (LPG) અને િેની આરોગ્ય સેિાઓ ઉપર 
 અસર. 
૫.૪ િસ્િીનીવિ અને આરોગ્ય  
૫.૫ િીમા યોજનાઓ અને આરોગ્ય  

સ્િાધ્યાય 

વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાય  
 

વ્યાખ્યાન 

PPT 

 

(૬ િગય) 
સાંદભય  

1. શાહ રમેશ અને ર્ટ્ટ; આથાયશાસ્ત્ર પકરચય  
2. પરીખ નરહકર; માનિ અથયશાસ્ત્ર  
3. ગાધંી અને શાસ્ત્રી;અથયશાસ્ત્રના ંવસદ્ધાિંો  
4. પટેલ બબાર્ાઈ;ર્ારિીય અથયિતં્ર  
5. વત્રિેદી એચ કે;આવથિક પદ્ધવિઓનો તલુનાત્મક અભ્યાસ  
6. ડ્ો.બી.કે. ર્ટ્ટ અને બીજા (2006) સામાજજક ક્ષેત્ર અને પયાયિરિનુ ંઅથયશાસ્ત્ર  
7. પો. જે કે દિે, આરોગ્યનુ ંસમાજશાસ્ત્ર  
8. Scott Health Economics for Health Professionals 

9. Key concepts in health economics source 
 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 

૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

                                           સત્ર-૧ 

કોસય ૧૦૨ સમાજકાયયનો ઇવતહાસ અને વિિારધારા(History and Philosophy of Social Work) 

કે્રડીટ ૨                                                                                 કલાક 30  

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 
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1. વ્યાિસાવયક સમાજકાયયને પ્રેરિા આપિી પ્રાચીન અને અિાયચીન વિચારસરિીઓની 
ર્ારિ અને વિદેશોના સદંર્યમા ંસમજ મેળિિી. 

2. વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના ઉદ્દર્િ અને વિકાસનો ઈવિહાસ ર્ારિ અને વિદેશોના 
સદંર્યમા ંજાિિો. 

3. સામાજજક પકરક્સ્થવિ, લોકો અને સમસ્યાને જોિાના ંરક્ષ્ટકોિ ઐવિહાવસક રીિે મલૂિિા 
અને િેના ંસદંર્યમા ંવ્યાિસાવયક સમાજકાયયમા ંઆિેલ પકરિિયનને સમજિા. 

4. વ્યાિસાવયક સમાજકાયયમા ંરહલે વિવિધિા સમજિી અન ેિેની સિયને સમાવિષ્ઠ કરનારી 
અને પકરિિયનશીલ પ્રકૃવિ સમજિી. 

5. વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના વ્યિહાર માટે જરૂરી પાયાનુ ંજ્ઞાન મેળિવુ.ં જેમકે િેના 
વસદ્ધાિંો,કુશળિા,મલૂ્યો,માન્યિાઓ,ધ્યેયો િગેરે જેમાથંી િેના વ્યિહારને અસરકારક 
બનાિી શકાય. 

6. સમકાલીન િાસ્િવિકિાની સમજ વિકસાિિી, કાયયકર પોિાના વિશેની અને સેિાથી 
વિશેની ઉંડ્ી સમજ વિકસાિે જેથી કાયયકરમા ં પકરક્સ્થવિ અને સેિાથી પ્રત્યેની 
સિંેદનશીલિા િધે. જેથી બહૃદ અને સકુ્ષ્મસ્િરના વનિયયની પ્રકક્રયામા ં ન્યાયી, નૈવિક 
રીિે વ્યિહાર કરિાની કુશળિા િધે. 

7. સ્િજાગવૃિ અને સ્િ સમજ દ્વારા વ્યાિસાવયક મલૂ્યો અને નૈવિક મલુ્યોને જાળિી પ્રવિર્ાિ 
આપે િેિી કુશળિાઓ અન ેવ્યિહારોને વિકસાિિાના રસ્િા શોધિા. 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

મોડયલુ 1 
૧.૧ વ્યિસાય એટલ ેશુ?ં  િેના લક્ષિો,વ્યાિસાવયક સમાજકાયય શામાટે
 વ્યિસાયછે. 

૧.૨ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની વ્યાખ્યા અને વિર્ાિના 
૧.૩ સમાજકાયયમા ં ઉપયોગમા ં લેિાિા શબ્દોની વિર્ાિનાઓ (સમાજ 
 કલ્યાિ, સામાજજક નીવિ, સમાજ સેિા, સમાજ સધુારિા, સામાજજક 
 સલામિી)  

૧.૪ વ્યાિસાવયક સમાજકાયય અને સ્િૈપ્છછક સમાજકાયય 
૧.૫ ૪વ્યાિસાવયક સમાજકાયય અને અન્ય સમાજવિજ્ઞાનોનુ ંજ્ઞાન 

પકરસિંાદ, 
 

વ્યાખ્યાન, 
 

PPT, 

 

 

 

જૂથ ચચાય, 
સ્િાધ્યાય 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 2  
૨.૧ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના જ્ઞાનનો પવિમમા ંઉદ્દર્િ અને વિકાસ. 

૨.૨ વિચારસરિી એટલે શુ?ં કફલસફૂી એટલ ેશુ?ં વ્યાિસાવયક સમાજકાયયકર 

PPT 

 

વ્યાખ્યાન 
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     િરીકે િે શામાટે જાિિી જરૂરી છે. 

૨.૩ પવિમના સદંર્યમા ંવ્યાિસાવયક સમાજકાયયને પ્રેરિા આપનાર આધવુનક    
 વિચારસરિીઓ (બદુ્ધદ્ધિાદ,કલ્યાિિાદ,ઉદારમિ,લોકશાહી) 
૨.૪ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના મખુ્ય ઘટકો 
૨.૫ વ્યાિસાવયક સગંઠનો 

 
 

PPT 

 

જૂથ ચચાય અને 
વ્યાખ્યાન 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 3  
૩.૧ ર્ારિના સદંર્યમા ંસમાજકાયયને પ્રેરિા આપનાર મખુ્ય ધાવમિક
 વિચારસરિીઓ 

૩.૨ ર્ારિમા ંસમાજસધુારિાના અચર્ગમ  

૩.૩ ર્ારિમા ંચબનસાપં્રદાવયક વમશનરી અચર્ગમ  

૩.૪ સમાજકાયયની ગાધંી વિચારધારા-અચર્ગમો અને લાક્ષચિતિાઓ  
૩.૫  ર્ારિના સરં્યમા ંવ્યાિસાવયક સમાજકાયયનો ઉદ્દર્િ અને વિકાસ 

 

વ્યાખ્યાન 

 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

(૬ િગો) 

મોડયલુ 4  
૪.૧ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના ધ્યેયો, મલૂ્યો, માન્યિાઓ 

૪.૨ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના વસદ્ધાિંો 
૪.૩ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની કુશળિાઓ 

૪.૪ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના કાયો 
૪.૫ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયકરની ભવૂમકાઓ અને િેને અસરકારક 
 બનાિિાના રસ્િાઓ  

PPT  

વ્યાખ્યાન 

 PPT 

વ્યાખ્યાન 

PPT 

PPT 

(૬ િગો) 

મોડયલુ 5  
૫.૧ વ્યાિસાવયક સમાજકાયય માટે જરૂરી ગિુો 
૫.૨ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની આચારસકંહિા 
૫.૩ ર્ારિમા ંસમાજકાયય વશક્ષિ સામેના પડ્કારો 
૫.૪ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયકર િરીકે સેિાથી સાથ ેકાયય કરિી િખિ ેનડ્િા
 પ્રકૃવિગિ અિરોધો 
૫.૫ સમાજકાયયના ક્ષેત્રો 
 

PPT  

 

PPT 

ચચાય  
 
ચચાય  
સ્િાધ્યાય  
(૬ િગો) 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 

૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  
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૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

 

સાંદભયસચુિ: 

1. પાન્ડ્યે િેજસ્કર ઔર પાન્ડ્યે ઓજસ્કર, ૨૦૦૧, સમાજકાયય,ર્ારિ પ્રકાશન,લખનઉ 

2. વમર્ાય અહમદ આર, ૧૯૬૯, સમાજકાયય એિ પ્રિાચલયા, ચિટીશ બકુ ડ્ીપો, લખનઉ 

3. મદનજી.આર.ર્ારિ મે સમાજકાયય એિ ંસામાજજક પનુઃવનમાયિ 

4. કૃપાલ વસિંહ સદુાન,૨૦૦૪,સમાજકાયય:વસદ્ધાિં એિ ંઅભ્યાસ,રમબકુડ્ીપો, લખનઉ 

5. ધમયપાલ ચૌધરી,૧૯૯૦,સામાજજક કાયયકર પકરચય,આત્મા રામ એન્ડ્ સન્સ 

6. ચાિડ્ા ગીિા,૨૦૦૮,વ્યાિસાવયક સમાજકાયય,લોકપ્રકાશન 

7. પટેલ આનદંી સ,ુ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયના આધારસ્િરં્ો, વ્યાિસાવયક અચર્વવૃિ પ્રકાશન. 
8. Altom, June, Pease Bob, Briskman Linda, 2003, Critical Social Work An Introduction 

to Theories and Practices, Rawal Publication, Jaipur 

9. Bisno Herbert, The Philosophy of Social Work, Public Affairs Press, Washington DC 

10. Chris Beckett, Values and Ethics in Social Work : An Introduction, Sage Publication 

11. Desai Murli, 2000, Curriculum Planning for Hisotry of Philosophies of Social Work. 

Cited in the Indian Journal of Social Work Vol 61 Issue -2 April 

12. Desai Murli, 2002, Idologies and Social Work, Historical and Comtemporary Analysis, 

Rawat Publication, Jaipur 

13. Edward Cavda, Leola Dyrad Furman, 1999, Spiritual Diversing in Social work practice, 

The Heart of Helping 

14. Gamgrade K D, 1969, Sociology of Social Work, cited in Social work forum, 6(324) p. 

2933 

15. Gamgrade K D 1979, Dimensions of Social Work in India, New Delhi, Marvah 

Publications 

16. Nair T. K, 1981, Social Work Education and Social Work Practice in India, Madras 

Association of Schools of Social work in India 

17. Singh D P, 2005, Professional Social Work : Some Issues in Contemparary Social 

Work Cited in Social work Vol XXII April 2005 

18. Agrawal MM, 1998, Ethics and Spirituabity, Shimla : Indian Institute of Advanced 

Study 

19. U. G. C., 1980, 1990 A History of Social Work in India : Retrospect and prospect, New 

Delhi (19) Bhattacharya K 1971, The Indian concept Self, Bulletin, Ramakrishna 

20. Brake R J, 1982, Personality, Self Image and Situational Characteristics of Effectice 

Helpless in Work Settings, The Journal of Psycholigy, Vol 112, 213 

21. Byrue D, 1966, Self Concept Ch. 12, 434, An Introduction to personality, A Research 

Approach, New Jersey : Practice Hal Inc. 

22. Sri Aurobinda, Social and Political Thought, The Human Cycle - The Ideal of Human 

Unity War and Self Deterrmination 

23. https://www.youtube.com/watch?v=iIpQC0iT5C0 

24. https://www.youtube.com/watch?v=iA74kqdArDk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iIpQC0iT5C0
https://www.youtube.com/watch?v=iA74kqdArDk
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સત્ર- ૧ 

કોસય ૧૦૩ સામાજજક િૈયક્તતક સેિા કાયય પદ્ધવત (Social Case work Method )    કે્રડીટ ૨
          

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)                                             કલાક 

30               

1. સમાજકાયયની એક પદ્ધવિ િરીકે સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિની સમજ વિકસાિિી 
અને િેન ુ ંમહત્િ સમજવુ.ં  

2. વ્યક્તિઓ અને કુટંુબો સાથે કાયય કરિા માટે જરૂરી મલૂ્યો અને વસદ્ધાિંો વિશેની ઊંડ્ી 
સમજ વિકસાિિી.  

3. વ્યક્તિ અને કુટંુબની સમસ્યાઓનુ ંટીકાત્મક વિિેચન કરિાની ક્ષમિા વિકસાિિી અને 
સમસ્યાઓને અસર કરિા પકરબળો વિશે જાિકારી મેળિિી.  

4. વ્યક્તિ અને કુટંુબ સાથે િેની સમસ્યા સમાધાનનુ ંકાયય કરિી િખિે આિશ્યક પાયાની 
વિર્ાિનાઓ, સાધનો અને પ્રવિવધઓ અંગેની સમજ વિકસાિિી.  

5. વ્યક્તિ અને કુટંુબ સાથે કાયય કરિા માટેની જરૂરી કુશળિાઓ અને િલિોનો વિકાસ 
કરિો.  

6. વ્યક્તિ િરીકે ‘સ્િ’ નો પ્રવિર્ાિ આપિાની ક્ષમિા વિકસાિિી અને વ્યાિસાવયક કાયયકર 
િરીકે વિકસવુ,ં ક્ષમિા કેળિિી.  

7. ર્ારિીય સદંર્યમા ંઅસરકારક રહલે ગાધંીવિચાર આધાકરિ વ્યક્તિ સાથે કાયય કરિાની 
પદ્ધવિ સમજિી અને િે માટેની કુશળિા અને પ્રકક્રયા વિશેની સમજ વિકસાિિી.  

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

મોડયલુ 1 વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની એક પદ્ધવત તરીકે સામાજજક િૈયક્તતક સેિાકાયય 
1.1 વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની અન્ય પદ્ધવિઓના સદંર્યમા ં સામાજજક 
 િૈયક્તિકસેિાકાયય પદ્ધવિ: વ્યિસાયમા ંસ્થાન અને અગત્યિા.  

1.2 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિનો પવિમના દેશોમા ંઉદ્દર્િ અને
 વિકાસ 

1.3 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિનો ર્ારિમા ંવિકાસ.  

1.4 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિની વ્યાખ્યા, વિર્ાિના.  

1.5 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિને આધાર આપિી િત્િદવશિય 
 ધારિાઓ (માન્યિાઓ)  

વ્યાખ્યાન 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

વ્યાખ્યાન 

   PPT 

   
   PPT 

 (૬ િગો) 

મોડયલુ 2 સામાજજક િૈયક્તતક સેિાકાયય પદ્ધવત માટે આિશ્યક સૈદ્ધાાંવતક જ્ઞાન 

2.1 મળૂઅંગો (મળૂિત્િો)   
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2.2 મલૂ્યો.  

2.3 વસદ્ધાિંો.  

2.4 વ્યક્તિ સાથે કામ કરિા માટેના સૈદ્ધાવંિક વનયમો  

2.5 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિના ંઅચર્ગમો 

   PPT  

    વ્યાખ્યાન  
    PPT  
   PPT 
   વ્યાખ્યાન 
   (૬ િગો) 

મોડયલુ 3 વ્યક્તતગત સમસ્યા અને સમસ્યાગ્રસ્ત વ્યક્તતની િતયણ ૂાંક 

3.1 સમસ્યાગ્રસ્િ વ્યક્તિની િિયણ ૂકં 

3.2 સમાયોજન અને અસમાયોજનની વિર્ાિનાઓની સમજ. 
3.3 સામાજજક ભવૂમકાની વિર્ાિના અને િે વનર્ાિિામા ંઊર્ા થિા 
 અિરોધો  

3.4 વ્યક્તિની સમસ્યા ઊદ્ધર્િિા માટેના પકરબળો  

3.5 સમસ્યાગ્રસ્િ વ્યક્તિ (સેિાથી)ની મનોસામાજજક મદદની રીિો 

PPT, વિડ્ીયો 
વ્યાખ્યાન 

સ્િાધ્યાય  
PPT અને ચચાય  
વિડ્ીયો અને  
સિંાદ 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 4 સામાજજક િૈયક્તતક સેિાકાયય પદ્ધવતના સાધનો અને કુિળતાઓ (ટુલસ એન્ડ ટેકનીક) 
4.1 મદદ માટેના સાધનો (1)׃ મલુાકાિ, (2) સબંધં સ્થાપન (3) વનરીક્ષિ, 
 (4) સારં્ળવુ,ં(5)ગહૃમલુાકાિ 

4.2 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિની કુશળિાઓ 

4.3 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયયની પ્રકક્રયા   (1)׃ અભ્યાસ, (2) વનદાન, (3) 
 સારિાર (દરમ્યાનચગરી), (4) અનસુરિ, (5) મલૂ્યાકંન.  

4.4 સામાજજક િૈયક્તિક સેિાકાયય પદ્ધવિના વ્યિહારુ મોડ્ેલ:  

 ૧) સામાજજક વનદાન મોડ્લે  ૨) સહાયક અને અનકુૂલનશીલ 
 મોડ્લે ૩) સમસ્યા વનિારિ મોડ્ેલ  4) કટોકટીમા ંદરવમયાનગીરી 
 મોડ્લે (5) ક્ષમિા આધાકરિ અચર્ગમ 

4.5 પ્રકક્રયા દસ્િાિેજીકરિ (અહિેાલ લેખન)  

 

PPT 

 

PPT 

 

PPT  
 

 

વ્યાખ્યાન/PPT  

 

 

 

 

PPT 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 5 મનોચિકકત્સકકય સમાજકાયયમાાં િૈયક્તતક સેિાકાયય પદ્ધવત 

૫.૧ વનદાનની પદ્ધવિ િરીકે  કેસ સ્ટડ્ીનુ ંમહત્િ  

૫.૨ િિયમાન સમયની મનોિૈજ્ઞાવનક સારિાર પદ્ધવિઓની સમજ  

૫.૩ વ્યકકિની સારિાર માટેની વ્યહૂરચના(treatment plan)  

૫.૪ વ્યક્તિગિ પરામશયન ,વ્યક્તિગિ અને કૌટંુચબક સલાહ માટે વિકાસશીલ 
પરામશય કુશળિા અને િકનીકીઓ 

Role Play 

 

વ્યાખ્યાન/PPT 
PPT  
(વિકડ્યો) 
(૬ િગો) 
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મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભય સચૂિ ׃ 
1. Boehm Werner W. (1958-59), The Nature of Social Work, Vol. 3:2, New York Press.  

2. Hamilton Gordon (1951), Theory and Practice of Social Case work, New York: 

Columbia Uni. Press.  

3. Perlman, Helen H. (1964), Social Case work: A problem solving process, Chicago Uni. 

Press.  

4. Richmand Mary (1917), Social Diagnosis, New York: Columbian Uni. Press.  

5. R. K. Upadhyay (2003), Social Case work: A Therapeatic Approach, Rawat Publication 

Jaipur.  

6. Dr. P. Dayal ( ), Gandhian Approch to Social work, Gujarat Vidyapith, Ahmedabad.  

7. Mathew Grace (1992), An Introduction to Social Case work, Bombay: Tata Institute of 

Social Sciences.  

8. Rameshwari Devi, Ravi Prakashan (2004), Social work methods, Practice and 

perspectives (Model of case work practice) Vol.-3, Jaipur: Mangal Deep Publication.  

9. प्रयागदीनमिश्र (2003), सािामिकवैयमिकसेवाकायय, उत्तरप्रदशे, मिन्दीसंस्थानलखनऊ 

10. डॉ. सुरेन्रससंिएवं–पी. डी. मिश्र (2007), सिािकाययइमििास, दशयनएवंप्रणामलयााँ, 
न्यूरोयलबुककम्पनी, लखनऊ 

11. डॉ. आर. के. उपाध्याय (1991), सािामिकवैयमिकसवेाकायय, िररयाणासामित्यअकादिी, 
चंदीगढ 

12. मगरीशकुिार ( ), सिाकाययकेक्षेत्र 

13. रािारािशास्त्री (1997), िृिीयसंस्करण, सिािकायय, उत्तप्रदशेमिन्दीसंस्थानलखनऊ 

14. https://www.youtube.com/watch?v=uHAwl1E5QPM 

15. https://www.youtube.com/watch?v=x7ZKGJKtsP4 

16. https://www.youtube.com/watch?v=5aQk1a7xQ6w 

17. https://www.youtube.com/watch?v=WhgszWaoGXA 

18. https://www.youtube.com/watch?v=_AqQgCVaZO0 

19.  https://www.youtube.com/watch?v=D4F3NIa1Vy8 

20. https://www.youtube.com/watch?v=5dXLshcX4gU 

21. https://www.youtube.com/watch?v=C-25ys2nrq4 

 

સત્ર- ૧ 

કોસય-૧૦૪  સામદુાવયક સાંગઠન (Community Organization)  કે્રડીટ-૨ 

             

https://www.youtube.com/watch?v=uHAwl1E5QPM
https://www.youtube.com/watch?v=x7ZKGJKtsP4
https://www.youtube.com/watch?v=5aQk1a7xQ6w
https://www.youtube.com/watch?v=WhgszWaoGXA
https://www.youtube.com/watch?v=_AqQgCVaZO0
https://www.youtube.com/watch?v=D4F3NIa1Vy8
https://www.youtube.com/watch?v=5dXLshcX4gU
https://www.youtube.com/watch?v=C-25ys2nrq4
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હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)                                                કલાક 

30  

1. વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની એક મખુ્ય પધ્ધવિ િરીકે સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિનુ ંમહત્િ 
સમજવુ.ં 

2. સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિઅંગેની સૈધ્ધાવંિકસમજ મેળિિી અને િેની પ્રકક્રયાઓથી 
પકરચચિ થવુ.ં 

3. સામદુાવયક સ્િરે દરમ્યાનગીરીની પધ્ધવિ િરીકે સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની સમજ 
મેળિિી. 

4. સામદુાવયક માનવસક આરોગ્યમા ંસામદુાવયક સગંઠનની દરવમયાનગીરી સમજિી. 
 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

એકમ-૧સમદુાયની વિભાિના અને સમજ 

૧.૧ સમદુાયનો અથય, વિર્ાિના અને પ્રકારો 
૧.૨ સમદુાયની લાક્ષચિકિાઓ 

૧.૩ સમાજકાયયકર િરીકે જરૂરી સમદુાય અંગેનુ ંજ્ઞાન અનેકાયય કરિી િખિે  

નડ્િા અિરોધો. 
૧.૪ સમદુાય અંગેની ગાધંીજીની સમજ. 
૧.૫ ગ્રામીિ અને શહરેી સમદુાયનો અથય અને લક્ષિો 
 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
 

(૬ િગો) 
એકમ-૨સામદુાવયક સાંગઠન પધ્ધવતની સૈદ્ધાાંવતક સમજ 

 

૨.૧ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની વિર્ાિના. 
૨.૨ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિનો પવશ્વમમા ં અને ર્ારિમા ં ઉદ્દર્િ અને  

વિકાસ. 
૨.૩ વ્યાિસાવયક સમાજકાયયની મખુ્ય પદ્ધવિ િરીકે સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિનુ ં

મહત્િ 

૨.૪ વ્યાિસાવયકસમાજકાયયની અન્ય પધ્ધવિઓ સાથે સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની 
તલુના 

૨.૫ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની ધારિાઓ 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
 

વ્યાખ્યાન  
 

 

 

વ્યાખ્યાન  
 

વ્યાખ્યાન  
    (૬ િગો) 

એકમ-૩ સામદુાવયક સાંગઠન પધ્ધવતની સૈદ્ધાાંવતક સમજ    
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૩.૧ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિના ધ્યેયો/ઉદે્દશો. 
૩.૨ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિના વસધ્ધાિંો 
૩.૩ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની કુશળિાઓ 

૩.૪ સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિની કાયયપ્રકક્રયા 
૩.૫ સામદુાવયક સગંઠકની ભવૂમકા 
 

 PPT 
PPT 
PPT 
PPT 
PPT 
(૬ િગો) 

એકમ-૪ સામદુાવયક સાંગઠન પધ્ધવતના અચભગમો, નમનૂાઓ અને વ્યિહારનાાં કે્ષત્રો 
 

૪.૧  સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિના અચર્ગમો 
૪.૨  સામદુાવયક સગંઠનના નમનૂાઓ: સ્થાવનક વિકાસ, સામાજજક કક્રયા, સામાજજક 

આયોજન 

૪.૩  સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિના વ્યિહારના ંક્ષતે્રો 
૪.૪  સમદુાયમા ંસસંાધનોને ગવિશીલ બનાિિા 
૪.૫  સામદુાવયક સગંઠનમા ંજુદી-જુદી વ્યિસ્થા સાથે કાયય: સસં્થાગિ 

વ્યિસ્થા(Institutionalised setting), ચબન સસં્થાગિ વ્યિસ્થા (Non-

Institutionalised setting)   

 

જુથ ચચાય  
 વ્યાખ્યાન  
 
PPT 
PPT  
PPT  
 
 
(૬ િગો) 

એકમ-૫ સામદુાવયક માનવસક આરોગ્યમાાં સામદુાવયક સાંગઠનની દરવમયાનગીરી 
૫.૧  સામદુાવયક સ્િરે માનવસક આરોગ્યની ક્સ્થવિની ચકાસિી. 
૫.૨  સમદુાયમા ંમાનવસક આરોગ્ય વનિારિ (Prevention) જાગવૃિ અને 

વશક્ષિ. 
૫.૩  માનવસક બીમાર વ્યક્તિઓ પ્રત્યેનો સમદુાયનો રક્ષ્ટકોિ અને માનવસક 

બીમાર વ્યક્તિઓનુ ંસમદુાય આધાકરિ પનુ:સ્થપાન 

૫.૪ સમદુાય આધાકરિ માનવસક આરોગ્યની સેિાઓ 
૫.૫ સમાજમા ંમાનસીક રોગોના ર્ોગ બનિાની સરં્ાિના ધરાિિા સમદુાયો.  

 

PPT 
PPT 
 
જુથ િિાય  
 
સ્િાધ્યાય  
સ્િાધ્યાય  
 
(૬ િગો) 

 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  
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પસુ્તક સચુિ: 
1. ગીિા ચાિડ્ા, સામદુાવયક સગંઠન પદ્ધવિ, કોરસ કમ્પેન્ડ્ીયમ 

2. डॉ. ए.एन. मसि, सािुदामयक संगठन, िररयाणा सामित्य अकादिी, पचंकुवा 

3. Someshkumar 2002, Methods for community Participation, New Delhi, Sage 
4. Michal Norton and Parba Dutta, 2003, Betting Started in Communities, New Delhi, Sage 
5. Debal K. Singh, Eoy, 2001, Social Development and the Empowerment of Marginalized 

Groups, New Delhi, Sage 
6. Weil M (eds), 1996, Community Practice : Conceptual Models, New York, The Haworth 

Press  
7. Cvopper Steve and et. et. (2007), Community Health and Wellbeing: Action research on 

Health in equalities : U. K. : The Policy Press.  
8. Sussman M B, 1959, Community Structure and Analysis, New York, Thomas Y. Crowell 

Co. 
9. Ross Murray G., 1955, Community Organisation : Theory Principles and Practice, New 

York, Harper and Row 
10. Gemgrade K. D., 1971, Community Organisation in India, Bombay, Popular Prakashan. 
11. Maryo H, Jones D, 1974, Community Work, London, Routh dge and Kegam Paul. 
12. Community Development Journal, An Institutional Forum, UK 
13. Rahim A., Principles and Practice of Community Medicine. 

 

 

 

 

સત્ર- ૧ 

કોસય ૧૦૫ માનિ વિકાસ અને િતયન (Human Development and behaviour)     કે્રડીટ ૨ 

             

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)                                                 કલાક 

30 

 

માનિ વિકાસ અને િિયન અભ્યાસક્રમમા ંઉદે્દશો માનિજાિના ંસમગ્રજીિનકાળના 

વિકાસનો રક્ષ્ટકોિ અને િેની િિયન પર થિી અસરોની શીખનારને સમજ આપિાનો છે. 

માનિિિયનમા ંવિવિધિા શાથી છે િેની સમજ સૈદ્ધાવંિક ખ્યાલથી મળે છે.  

1. સમાજકાયય વ્યિહાર માટે માનિ વિકાસના ંજ્ઞાનનુ ંમહત્િ સમજવુ.ં 
2. વદૃ્ધદ્ધ અને વિકાસ િથા માનિ િિયન વિશેની સમજ વિકસાિિી. 
3. િારસો અને િાિાિરિ અને િેની વિકાસ પર થિી અસરોની સમજ વિકસાિિી 
4. જીિનચક્રના વિવિધ િબક્કાઓમા ં જરૂકરયાિો, વિકાસાત્મક કાયો અને વિવિધ 

સમસ્યાઓ સમજિી 
5. માનિ િિયન અને વ્યક્તિત્િની સૈદ્ધાવંિક સમજ મળેિિી. 
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મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

મોડયલુ 1 વદૃ્ધદ્ધ અને વિકાસની પ્રકૃવત અને ખ્યાલ. 
૧.૧ વદૃ્ધદ્ધ અને વિકાસની વિર્ાિના. 
૧.૨ વિકાસની લાક્ષચિકિાઓ. 
૧.૩ િારસો અને િાિાિરિ - અથય અને આંિરભવૂમકા 
૧.૪ માનિ વિકાસની રક્ષ્ટએ િારસો અને િાિાિરિનુ ંમહત્િ.  

૧.૫ માનિ િિયનનો અભ્યાસ કરિાની પદ્ધવિઓ - વનરીક્ષિ, પ્રયોગાત્મક, 
 સિે, કેસસ્ટડ્ી 

વ્યાખ્યાન 

PPT  

 

વિડ્ીઓ પ્રસ્તવુિ 
જૂથચચાય 
વ્યાખ્યાન 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 2 માનિ વિકાસની વથયરીઝ અને જીિનિક્રના તબ્બકાઓ 

૨.૧ પખુ્િિાની થીયરી (Maturation Theory) 

૨.૨ મનોજાિીય (ફ્રોઈડ્) અને મનોસામાજજક (એકરતસન) થીયરી  

૨.૩ બોધાત્મક (Cognitive) થીયરી (Jean Piaget) 

૨.૪ િિયનિાદી થીયરી (Behaviouristic) 

૨.૫ માનિવિકાસ - જીિનચક્રના ંિબક્કાઓ, ર્ારિીય ખ્યાલ- દરેક 
 િબક્કાની 

વ્યાખ્યાન 

 

વિડ્ીઓ પ્રસ્તવુિ 
 

PPT 

 

વિડ્ીયો પ્રસ્તવુિ 

(૬ િગો) 
 

મોડયલુ 3 માનિિતયનની ગ્ત્યાત્્કતા(Dynamics) 

૩.૧ માનિિિયન - અથય અને વિર્ાિના 
૩.૨ પ્રેરિા-વિર્ાિના અને પ્રેરિાની વિવિધ થીયરીર્ 

૩.૩ મનોર્ાિો/સિંેગો  (Emotions) વ્યાખ્યા, વિર્ાિના અને લાક્ષચિકિા 
૩.૪ પ્રત્યક્ષીકરિ-અથય, સ્િરૂપ અને િેના ંવનિાયયકો 
૩.૫ િલિ - અથય, િલિ ઘડ્િરના ંવનિાયયકોઅને િલિ પકરિિયન 
 વનપજાિિા પકરબળો 

વ્યાખ્યાન 

 

PPT 

સ્િાધ્યાય 

જૂથ ચચાય 
 

સિંાદ 

(૬ િગો) 
મોડયલુ 4 વ્યક્તતત્િ, તનાિ અને તનાિનો પ્રબાંધ 

૪.૧ વ્યક્તિત્િ- વ્યાખ્યા, વિર્ાિના  

૪.૨ વ્યક્તિત્િના ંવનિાયયકો 
૪.૩ વ્યક્તિત્િના ંપ્રકારો અને મલૂ્યાકંન 

૪.૪ વ્યક્તિત્િનુ ંમાળખુ,ં સ્િબચાિની યકુ્તિઓ 

૪.૫ િનાિ અને િનાિનો પ્રબધં 

PPT 

 

વ્યાખ્યાન 

સ્િાધ્યાય 

વિડ્ીયો, PPT, 

અને સિંાદ 
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(૬ િગો) 
મોડયલુ 5 બદુ્ધદ્ધ અને તેનુાં માપન, સામાજજક મનોવિજ્ઞાન 

૫.૧ બદુ્ધદ્ધ-વિર્ાિના અન ેવ્યાખ્યા  

૫.૨ િગીકરિ અને માપન, બદુ્ધદ્ધઆંક 

૫.૩ મદંબદુ્ધદ્ધ વ્યક્તિ - લક્ષિો અને સમસ્યાઓ  

૫.૪ સામાજજક મનોવિજ્ઞાન પ્રકૃવિ અને વિર્ાિના  

૫.૫ સામાજજક મનોવિજ્ઞાનનુ ંકે્ષત્ર  

વ્યાખ્યાન 

કેસસ્ટડ્ી અને 
વ્યાખ્યાન 

જૂથચચાય  
વ્યાખ્યાન 

(૬ િગો) 
 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 

૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભયસચુિ 

1. પટેલ ચરંકાિં પ્રભરુ્ાઈ, સામાન્ય મનોવિજ્ઞાન, યવુન.ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય,ગજુરાિ રાજ્ય૧૯૯૧ 

2. એસ.સી.કાનાિાલા,વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન 

3. ડ્ી.એમ.પેસ્િનજી,િારુણ્યનુ ંમનોવિજ્ઞાન 

4. એમ.એમ.વત્રિેદી,મનોવિશ્લેર્િનુ ંશાસ્ત્ર 

5. યોગેન્રક.દેસાઈ,વિકાસલક્ષી મનોવિજ્ઞાન,ગ.ુય.ુગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય. 
6. પટેલ ચરંકાિં પ્રભરુ્ાઈ,બાળ મનોવિજ્ઞાન,ગ.ુય.ુગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય. 
7. એ.જી.શાહ,સામાજજક મનોવિજ્ઞાન,અનડ્ા પ્રકાશન,અમદાિાદ 

8. ડ્ૉ.ચરંકાિં વત્રિેદી,માનવસક ખેંચ એક આધવુનક યમદૂિ,યવુન.ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય 
9. ડ્ૉ.કુલીનપડં્યા,મનોવિજ્ઞાનની વિચારધારાઓ,યવુન.ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય 
10. Bigner, J. J., Human Development : A Life Span Approach 

11. Gardner Lindzey& Elliot, The handbook of social psychology, New Delhi 

12. Hall Calvin & Gardner, Theories of Personality: John Willey and Sons. 

13. Mickinney and others, Effective Behaviour and Human Development. 

14. Thorpe & others, Personality an interdisciplinary approach. 

15. Lazarus Richards, Pattern of Adjustment & Human Development, London Macknilion 

Publishing Co 

 
સત્ર-૧ 

કોસય-૧૦૬        વ્યક્તતગત અને વ્યાિસાવયક વિકાસ (PPDC)           કે્રડીટ -૨ 
              

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)                                            કલાક 30    
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1. સ્િજાગવૃિ, જે વિદ્યાથીને િેનામલૂ્યો, િલિ, શક્તિઓ અને રસરૂચચને સમજિામા,ં 
વિકસાિિામા ંઅને બદલિાની જરૂર છેત્યા ંબદલિામા ંમદદ કરે છે. 

2. માનિ સમસ્યાઓ પ્રત્યે સિંેદનાવિકસાિિી. 
3. અસરકારક મદદ માટેના સબંધંોસ્થાપિા જરૂરી ક્ષમિાઓ વિકસાિિી. 
4. સમાજકાયયના વિવિધ ક્ષેત્રો અનેિાસ્િવિકિાઓની સમજિ વિકસાિિી. 
5. સમાજકાયયના વ્યિહારના વિવિધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરિાની કુશળિાઓિધારિી. 
6. પદ્ધવિઓના સૈદ્ધાવંિક જ્ઞાનનેવ્યિહારમા ંમકૂિા માટે િકો પરૂી પાડ્િી. 
એકમ-1 જીિન કૌિલયવિકાસ (કાયયિાળા) 

1. સ્િજાગવૃિ.  
2. સમાનભુવૂિ.  
3. આલોચનાત્મક વિચારવુ.ં  
4. સર્જનાત્મક વિચારવુ.ં  
5. વનિયય કરિાની શક્તિ.  
6. સમસ્યા વનિારિ.  
7. અસરકારક પ્રત્યાયન.  
8. માનવસક દબાિો અને ર્ાિનાઓનો સામનોકરિો. 
એકમ-2. વ્યાિસાવયક વિકાસ અને દર્યાનગીરીની કુિળતા (કાયયિાળા) 

1. સમાજકાયયકરના ગિુો, િલિ અનેમલૂ્યો. 
2. સિંેદનશીલિા- સ્ત્રી-પરુુર્જાવિગિ, જ્ઞાવિગિ, ધમય-ધમય િછચેના ર્ેદર્ાિો- 

અસમાનિા. 
3. ધ્યેય વનવશ્વિ કરિા અને વસદ્ધદ્ધમાટેની પે્રરિાઓ. 
4. મલુાકાિ કરિી, સપંકયસ્થાવપિ કરિો, મદદ માટેના સબંધંો બાધંિા અને 

ટકાિિા, ધ્યાન આપવુ ંઅને સારં્ળવુ,ં માકહિીર્ેગી કરિી અને આપિી.જેિી 
કુશળિાઓ. 

5. નિીનીકરિની સમજિ. કાયય આયોજન, કાયયનો અંિ અને અનસુરિ. 
એકમ-૩.દસ્તાિેજીકરણ અને વિવિધ સાંજય દ્રષ્ટટ માધ્યમોનો સમાજકાયયમાાંઉપયોગ 

(કાયયિાળા) 

1. રક્ષ્ટ માધ્યમો - કડ્સ્્લેબોડ્ય, ફલેશબોડ્ય, પોસ્ટસય, પોસ્ટસય પ્રદશયન, ચાટય , પેમ્ફલેટ 
2. શ્રિિ માધ્યમો - ટેપરેકોડ્યર, રેકડ્યો, કફલ્મ (ઓકડ્યો-વિર્ાયઅુલ માધ્યમ) 
3. પરંપરાગિ માધ્યમો - શેરી નાટકો, લોકગીિો, પાપેટ, િાિાય કહિેી. 
4. લેખન કૌશલ્ય - અહિેાલ લેખન. 
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એકમ-4. દસ્તાિેજીકિલમનો સમજણ વિકાસમાાં ઉપયોગ 

દસ્િાિેજી કફલ્મ સવમક્ષા કાયયક્રમમા ંનીચે મજુબની અપેક્ષાઓ છે.  

1. વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાયયકરને દસ્િાિેજી કફલ્મોના માધ્યમથી  સમાજમા ં
બનિી વિચર્ન્ન ઘટનાઓ જે કોઈક પ્રકારના ર્ેદર્ાિો, અન્યાયો, િચંચિિા ઉર્ી 
કરનારી છે, જેની અિલોકન કરિામા ંદસ્િાિેજી કફલ્મો મદદ કરે. સમાજની 
િાસ્િવિકિા કેિી રીિે રજુ કરે છે િેની સમજિ વિકસાિિી.  

2. વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાયયકરને દસ્િાિેજી કફલ્મોના માધ્યમથી માનિ િિયન 
અને વ્યિહર થી પકરચચિ કરિા.  

3. વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાયયકરને દસ્િાિેજી કફલ્મોના માધ્યમથી સિંેદના, 
સહાનભુવૂિ અને પરાનભુવૂિ જેિી લાગિીઓ વિકસાિિામા ંમદદ કરે  

4. વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાયયકરને ર્ારિ જેિા રાષ્રોમા ંબનાિાયેલી 
મહત્િની દસ્િાિેજી કફલ્મોનો પકરચય કરાિિો. 

5. ઓછામા ંઓછી ૫ દસ્િાિેજી કફલ્મોની સમીક્ષા થાય િેિી વિચર્ન્ન મદુ્દા આધાકરિ 
કફલ્મો વિદ્યાથી સમાજ સમાજકાયયકરને બિાિિી.  

મલૂયાાંકન માળખુાં :- 

એકમ ગિુ અને રીિ 

એકમ 

-1 
20 પરીક્ષા  +  05 ર્ાગીદારી=25 

એકમ 

-2 
15 રજૂઆિ + 10 ર્ાગીદારી=25 

એકમ 

-3 
15 રજૂઆિ + 10 ર્ાગીદારી=25 

એકમ

-4 
20 પરીક્ષા  + 05 અહિેાલ =25 

સમગ્ર પાઠયક્રમ 10 કદિસનો રહશેે. 

આ અભ્યાસક્રમમાબંહારના વનષ્િાિંોનો ઉપયોગ પિ કરાશે. 
 

સત્ર -૧ 
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કોસય-૧૦૭             કે્ષત્રકાયય સત્ર ૧    સમાજકાયય અનસુ્નાતક (મનોચિકકત્સા)                                              

કે્રડીટ – ૭                                                                                    કલાક – 

૧૦૫   

હતે/ુ  વિદ્યાથી શુાં િીખિે? (Learning Outcome)  
1) પચંાયિીરાજ અને વિકેન્રીકરિ િેમજ લોકશાહી વ્યિસ્થાની અસરકારકિા અને મયાયદા 

વિર્ે સમજિા થાય.  

2) િગય ખડં્મા ંમેળિલે સમાજ કાયયના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષિને વ્યિહારમા ંઅમલ કરિા 

શીખે. 

3) સમાજકાયયની આચારસકંહિા, વસદ્ધાિંો, મલુ્યો અને વશક્ષિને આત્મસાિ કરિા શીખે.  

4)  જરૂકરયાિમદં લોકોના સપંકયમા ંઆિે, િથા વ્યક્તિ, જૂથ અને સમદુાયની સમસ્યા પરત્િે 

િેમની સિંેદનશીલિા િધ ેઅને િલિો બદલાય..  

5)  વિદ્યાથીની વનરીક્ષિ ક્ષમિા િધે, કામ પ્રત્યેની જિાબદારી િધે, વનિયય શક્તિ વિકસે.  

6) સમાજ કાયયકર પ્રત્યે સેિાથીના િલિો જાિે અન ેવિદ્યાથી મદદ કરિાની પોિાની ક્ષમિા 

વિકસાિે. 

7) સેિાથીની જરૂકરયાિ અને સમસ્યાઓ વિર્ે સમજે.  

8) સમદુાયની િાસ્િવિક પકરક્સ્થવિ જાિ-ેસમજે  અને વ્યાિસાવયક સમાજ કાયયકર િરીકે 

દરવમયાનગીરી કરિા શીખે. 
9) ગામની વિવિધ ઔપચાકરક-અનોપચાકરક સસં્થાઓ વિર્ ેજાિ-ેસમજે. 

10)  લોકર્ાગીદારીથી કામ કરિાની શક્તિ વિકસે.   

11)  ગ્રામીિ સમદુાયમા ંમાનવસક સ્િાસ્્ય સબંવંધિ પ્રશ્નોની ઓળખ કરિા શીખે. અને 

વ્યાિસાવયક સમાજ કાયયકર િરીકે દરવમયાનગીરી કરિા શીખે. 
 

 કે્ષત્રકાયયનુાં આયોજન:  

 વિદ્યાથી વનયવમત (સપ્તાહમાાં ત્રણ કદિસ- (માંગળ, ગરુુ અને શકુ્ર) તેણે પસાંદ કરેલા ગામની 
મલુાકાત લેિે. 

 કે્ષત્રકાયય એક સત્રમાાં ૪૫ કદિસ કરિાનુાં રહિેે.  
 એક સત્રમા એક જ ગામમાાં કામ કરિાનુાં રહિેે.  
 જિા-આિિાના સમય વસિાય પાાંિ કલાક ગામમાાં કામ કરિાનુાં રહિેે.  
 માગયદિયકને વનયવમત મળિાનુાં રહિેે.  
 દૈવનક અહિેાલ વનયવમત લખીને દર અઠિાકડયે િાઈલ માગયદિયકને જમા કરાિિાની રહિેે.  
 કે્ષત્રકાયયની દૈવનક નોંધ માટે અલગથી નોંધપોથી (નોટબકુ) બનાિિી અને વનયવમત 

માગયદિયકને બતાિિી. 
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                   સત્ર:૧ કે્ષત્રકાયય (સપ્તાહમાાં ત્રણ કદિસ)    
૭ કે્રડીટ (૧૦૫ કલાક) 

મોડયલુ  વિગત 

 

િીખિિાની 
પધ્ધવત 

મોડયલુ-૧  ગામનો પકરચય. 
 લોક સપંકય , 
  વિશ્વાસ સપંાદન,  

 સમસ્યાની  ઓળખ માટે સમદુાયના વિવિધ ફચળયાની 
મલુાકાિ 
 

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
 

મોડયલુ-૨  -પચંાયિ, પચંાયિની વિવિધ સવમવિઓ અને ગ્રામસર્ા  વિર્ે 
જાિવુ.ં (માળખુ ંબજેટ, આિકના સ્ત્રોિ,અને ખચય ) 

 -વિવિધ ઔપચાકરક સસં્થાઓ વિરે્ જાિવુ.ં ખાસ કરીને 
આંગિિાડ્ી, શાળા, પ્રાથવમક આરોગ્ય કેન્ર,  સહકારી 
મડં્ળીની કામગીરી અને માળખુ ંજાિવુ.ં  

 - પચંાયિની અને સમદુાયની મલુાકાિોને આધારે વિલજે 
પ્રોફાઈલ િૈયાર કરિો. 

 -  આરોગ્ય કેન્રની મલુાકાિ (CHC/PHC/Sub-Center)  

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
વિષય 
વનટણાાંતનુાં 
વ્યાખ્યાન  

 

મોડયલુ-3 -  સસંાધનોની ઓળખ, સરકારી યોજનાઓની જાિકારી   
 - સમાજ કાયયના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષિને વ્યિહારમા ંઅમલ 

કરિા થાય. િૈયક્તિક સેિાકાયય, સામાજજક જૂથ કાયય, 

સામદુાવયક સગંઠન પધ્ધવિના ઉપયોગ વિર્ે વિચારિા થાય 

અને કામ કરે. 

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
 

મોડયલુ-4 - ધ્યાનમા ંઆિલે સમસ્યાઓ વિર્ ેકામ હાથ ધરિા. દા.િ. 

વ્યસનમકુ્તિ, માનવસક આરોગ્યના પ્રશ્નો, જે-િે વિદ્યાથી ગામના 

લોકોની ર્ાગીદારીથી ગામની જરૂરીયાિને આધારે  કામ નક્કી 

કરશે)  

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
વિવિધ સરકારી 
ઓકિસની 
મલુાકાતો. 
 

મોડયલુ-5  સમાજ કાયયની આચારસકંહિા, વસદ્ધાિંો, મલુ્યો અને વશક્ષિનો 
કામગીરી દરવમયાન અમલ કરિા શીખવુ.ં 

 દૈવનક િેમજ સત્રાિં અહિેાલ લખિા શીખિવુ.ં  

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
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મલૂયાાંકનની રીત: (સત્ર: ૧) 

ક્રમ            વિગિ  માતસય  

૧ ક્ષેત્રકાયય અહિેાલ મકુિાની વનયવમિિા(દૈવનક નોંધ પિ જોિી)  ૫ 

૨ માગયદશયક સાથે બેઠકમા ંવનયવમિિા  ૫ 

૩ ક્ષેત્રના ગામમા ંકામ સદંર્ ેપહલેવવૃિ અને નિીનીકરિ   ૫ 

૪ ક્ષેત્રમા ંસોંપિામા ંઆિેલ અને કરેલ કામગીરી  ૧૦  

૫ કરેલ કામગીરીમા ંવ્યાિસાવયક જ્ઞાનનો ઉપયોગ-જોડ્ાિ  ૫ 

૬ આંિકરક િાયિા  ૧૦ 

 કુલ આંિકરક મલૂ્યાકંન  ૪૦ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    સત્ર ૨ 

કોસય (૨૦૧)      માનસીક આરોગ્યની સમજ    કે્રડીટ-૨ 

        (Understanding Mental Health)                    કલાક-30          

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 

1. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયના વિદ્યાથી િરીકે માનવસક રોગોનો ઈવિહાસ જાિિો. 
2. માનવસક રોગ શુ ં છે િેને ઊંડ્ાિપિૂયક સમજવુ ં અને િેની મગજમા ં થિી પ્રકક્રયાઓ 

વિરે્ જાિવુ.ં 
3. માનવસક રોગ થિાના કારક પકરબળો અને માનસીક બીમારીથી ઉર્ી થિી 

પકરક્સ્થવિઓ િેમા ંઅટકાયિી પગલાઓ સમજિા.    
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4. માનવસક રોગ વિર્ે ઊંડ્ાિમા ંસમજ્યા બાદિેની સારિાર પદ્ધવિ સમજિી.  
5. માિસની સખુાકારી માટેનુ ંહકારાત્મક મનોવિજ્ઞાનને સમજવુ.ં  

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભયસચૂિ: 
1.  http://www.apa.org/topics/index.aspx 

 

સત્ર-૨ 
કોસય ૨૦૨   સામાજજક જૂથકાયય (Social Group work)  કે્રડીટ ૨
            

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)                                   કલાક 30            

1. જૂથનો ખ્યાલ સમજિો અને પોિાની જાિને જૂથના જુદાજુદા ર્ાગ િરીકે જોિા શીખવુ.ં 
2. ક્ષેત્રકાયય દરમ્યાન જૂથ સાથે કામ કરિાની ટેકનીક વિકસાિિી. 
3. જૂથકાયયના મલૂ્યો અને વસદ્ધાિંોનુ ંમહત્િ સ્િીકારવુ.ં 
4. વ્યક્તિના જીિનમા ંજૂથના મહત્િને સમજવુ.ં 
5. મનોચચકકત્સાના ંકે્ષત્રોમા ંજૂથકાયય પદ્ધવિની ઉપયોગીિા અને મહત્િને સમજવુ.ં  

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

મોડયલુ 1 જૂથકાયયનીવિભાિનાઅનેઈવતહાસ 
૧.૧. સામાજજક જૂથકાયયની વિર્ાિના-અથય, સમાજકાયયની અન્ય પદ્ધવિઓ   
      સાથે સબંધં 
૧.૨. વ્યક્તિના જીિનમા ંજૂથનુમંહત્િ 
૧.૩. ઈંગ્લેન્ડ્મા ંજૂથકાયયનો વિકાસ 
૧.૪. અમેકરકામા ંજૂથકાયયનો વિકાસ 
૧.૫. ર્ારિમા ંજૂથકાયયનો વિકાસ 

વ્યાખ્યાન  
 

 

 

સ્િાધ્યાય 

 

( ૬ િગય) 

મોડયલુ 2 જૂથવનમાયણઅનેપ્રકક્રયા 
૨.૧ જૂથકાયયનો ઉદે્દશ 
૨.૨ જૂથવનમાયિઅને જૂથકાયય વ્યિહાર માટેના જૂથના પ્રકારો   

૧) બધં અને ખલુ્લા જૂથો 
૨) સામાજજક સારિાર જૂથો (પનુઃ સામાજીકરિ, ઉપચારાત્મક જૂથો   

વ્યાખ્યાન 

નાના જૂથોમા ં
ચચાય  
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    ટી-જૂથો અથિા માનિ સબંધંોની િાલીમ જૂથ), 
૩) કાયયલક્ષી જૂથો (મચં, સવમવિ અને ટીમિકય ) 
4) વિકાસલક્ષી જૂથો (સ્િ સહાય જૂથો અને આધાર જૂથો) 
૨.૩ જૂથઆંિરકક્રયા 
૨.૪ જૂથવનયતં્રિ 
૨.૫ જૂથ નેિાના ગિુ 

 

PPT થી 
રજૂઆિ  
 

વ્યાખ્યાન 

 

( ૬ િગય) 

મોડયલુ 3 જૂથકાયયનાવસદ્ધાાંતો 
૩.૧. આયોજજિ જૂથ રચનાનો વસદ્ધાિં 
૩.૨. લક્ષ્યોની સ્પષ્ટિાનો વસદ્ધાિં 
૩.૩. ઉદે્દશપિૂયસબંધંોનો વસદ્ધાિં 
૩.૪. વનરંિર િૈયક્તિકરિનો વસદ્ધાિં 
૩.૫. વનદેવશિ જૂથઆંિરકક્રયાનો વસદ્ધાિં 
૩.૬. ફેરફારને અિકાશિાળા કાયાયત્મક સગંઠનનો વસદ્ધાિં 
૩.૭. પ્રગવિશીલ કાયયક્રમ અનરુ્િનો વસદ્ધાિં 
૩.૮. સાધનોના ઉપયોગનો વસદ્ધાિં 
૩.૯. લોકિાવંત્રક જૂથ આત્મવનિયીકરિનો વસદ્ધાિં 
૩.૧૦. મલૂ્યાકંનનો વસદ્ધાિં 

 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

PPT  

 

 

 

 

 

 

( ૬ િગય) 

મોડયલુ 4 મનોચિકકત્સામાાં જૂથકાયય અને તેનાકે્ષત્રો 
૪.૧ મનોચચકકત્સાના ંસદંર્યમા ંજૂથકાયય: અથય, જરૂકરયાિ, પ્રકક્રયા  
૪.૨ માનસીક સારિાર માટેના જૂથકાયયના ંમોડ્ેલ:  

1. ઉપચારાત્મક મોડ્ેલ (Remedial model, Vinter, R. D., 1967) 

2. પારસ્પકરક અથિા મધ્યસ્થી મોડ્ેલ (Reciprocal or Mediating model, 
W. Schwartz, 1961) 

3. વિકાસાત્મક મોડ્ેલ (Developmental model, Berustein, S. & Lowy, 

1965)  A model based on Erikson’s ego psychology, group 

dynamics and conflict theory.  

4. સામાજજક ધ્યેયો મોડ્ેલ (Social goals model, Gisela Konopka & 
Weince, 1964)  

  જુથકાયય વ્યિહારને અસરકારક બનાિિા માટેની અન્ય   
દરવમયાનગીરી: Gestalt Therapy, Transactional Analysis 

૪.૩ હોક્સ્પટલ માળખા/વ્યિસ્થામા ંજૂથકાયય 
૪.૪ વિશેર્ પ્રકારના લોકો સાથે જૂથકાયય: વદૃ્ધજનો, વ્યસન કરિા લોકો, 

HIV/AIDSગ્રસ્િ દદીઓ, માનસીક અસ્િસ્થ લોકો, િીવ્ર બીમારી 

વ્યાખ્યાન 

સ્િાધ્યાય અન ે
નાના જૂથોમા ં
ચચાય  
 

 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

કે્ષત્ર મલુાકાિ 

 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

 

( ૬ િગય) 
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ધરાિિા લોકો, ચર્ન્ન શારીકરક યોગ્યિા ધરાિિા લોકો, LGBT 

૪.૫ જૂથકાયયકરનીભવૂમકા 
મોડયલુ 5 જૂથકાયયક્રમઅનેવિકાસ 

૫.૧. વ્યક્તિના જીિનમા ંકાયયક્રમનુ ંમહત્િ 
૫.૨. જૂથકાયયમા ંકાયયક્રમ એક પ્રકક્રયાના રૂપમા ં
૫.૩. સામાજજક જૂથકાયયની કુશળિાઓ 
૫.૪. કાયયક્રમ આયોજન અને વિકાસમા ંકાયયકરની ભવૂમકા 
૫.૫. અહિેાલ લેખનનો ઉદે્દશ 

વ્યાખ્યાન 

કેસસ્ટડ્ી  
PPT 

 

ચચાય-સિંાદ 

( ૬ િગય)  
મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભય: 
1. डॉ. मिश्रा, प्रयागददन, सा,सािामिक सािूमिक कायय (२००५), उत्तरप्रदशे मिन्दी संस्थान, 

लखनऊ. 
2. शास्त्री रािाराि, सिािकायय, (१९९७), उत्तरप्रदशे मिन्दी संस्थान, लखनऊ. 
3. Siddiqui H. Y. Group work - Theories and practice (2008), Rawat Publication. 

4. Hough Margaret, Group work skills and Theory (2001) Hodder and Stonghton 

5. Trevor Lindsay Sue Orton : Group work Practice in Social Work (2008), 
www.Learningmatters.co.on 

6. Misra P. D, Misra Bina (2008) Social Group Work : Theory and Practice, New Royal 

Book co. Lucknow 

7. Brandler S. and Roaman CP (1999) Group work skills and strategies for effective 

Intervention, New York : The Haworth Press. 

8. Garvin D Charles, Gutierrez M. Lorraine, Galinsky J. Macda (2007) Handbook of 

Social Work with Groups, Rawat Publication 

9. Turner David (2009) Role Playes (book of Activities) Viva Books Private Limited 

10. Frank La Fasto, Card Larson (Sixth Printing 2008) When Teams Work Best, Response 

Books : A division of Sage Publications, New Delhi. 

11. David capuzzi and others, 2010. Introduction to group work, rawat publication, jaipur.  

 
 

સત્ર-2 
કોસય-૨૦૩  માનવસક આરોગ્ય- નીવત, કાયદાઓ અને કાયયક્રમો               કે્રડીટ-૨
                 (Mental Health - Policy, laws and program)             
કલાક -30  

http://www.learningmatters.co.on/
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હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 

1. વિદ્યાથીઓ ઐવિહાવસક રીિે આરોગ્ય નીવિમા ંમાનવસક આરોગ્યની ક્સ્થવિને સમજે. 
2. સરકાર દ્વારા માનવસક આરોગ્યના કે્ષતે્ર ચલાિિા કાયયક્રમોની સમજ કેળિે. 
3. માનવસક આરોગ્યની સેિાઓ અને માનવસક બીમાર લોકોના જીિન જીિિાના 

અવધકાર સદંર્ે માનવસક આરોગ્ય ક્ષેત્રના કાયદાઓની ભવૂમકાને સમજે. 
4. માનવસક આરોગ્યના ક્ષેત્રે કાયયરિ રાષ્રીય અને આંિરરાષ્રીય સસં્થાઓનો પકરચય 

મેળિે. 
મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 

પદ્ધવિ 

એકમ: ૧ નીવત, કાયદા અને કાયયક્રમ ખ્યાલ અને તેનુાં ઘડતર 

૧.૧  સામાજજક નીવિ, કાયદો અને કાયયક્રમોની વિર્ાિનાત્મક સમજ. 
૧.૨  સામાજજક નીવિની પ્રકક્રયા અને સ્રોિો. 
૧.૩  ર્ારિીય બધંારિમા ંઆરોગ્ય અને માનવસક બીમારી સબંવંધિ 

જોગિાઈઓ. 
૧.૪  ર્ારિની આરોગ્ય નીવિ. 
૧.૫  બાળ માગયદશયન કેન્ર (CGC) 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
PPT  
 
PPT  
વ્યાખ્યાન  
(૬ િગય) 

એકમ: ૨ માનવસક આરોગ્યની નીવત અને કાયયક્રમો 
૨.૧  ર્ારિમા ંરાષ્રીય માનવસક આરોગ્ય નીવિનો ઐવિહાવસક પકરપ્રેક્ષ્ય. 
૨.૨  ર્ારિની રાષ્રીય માનવસક આરોગ્ય નીવિ  2014 

૨.૩  વ્યસન મકુ્તિ કાયયક્રમો 
૨,૪  માનવસક આરોગ્યલક્ષી : સસં્થાકીય અને ચબન સસં્થાકીય સરં્ાળ 

સેિાઓ 

૨.૫  આત્મહત્યા વનિારિ કાયયક્રમો. 

વ્યાખ્યાન  
PPT  
સ્િાદયાય  
વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
(૬ િગય) 

એકમ: ૩  માનવસક આરોગ્ય સાંબાંધીત કાયદાઓ 

૩.૧  માનવસક બીમારી ધરાિિા વ્યક્તિઓની સારિાર વનયમન કરિા  
ર્ારિીય  કાયદાઓનો ઐવિહાવસક પકરપ્રેક્ષ્ય 

૩.૨  જુદા-જુદા કાયદાઓમા ંમાનસીક આરોગ્ય સબંવધિ જોગિાઈઓ  

કદવ્યાગં લોકોના અવધકારોનો અવધવનયમન-૨૦૧૬ 

      નેશનલ રસ્ટ એતટ-૧૯૯૯ 

      ર્ારિીય કરાર ધારો- ૧૮૭૨ 

વ્યાખ્યાન  
 
PPT  
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      લગ્ન અને છૂટાછેડ્ા સબંવંધિ કાયદાઓ 

 િવસયિનામાની ક્ષમિા- ર્ારિીય ઉિરાવધકારી અવધવનયમ-૧૯૨૫ 
સેતશન-૫૯ 

      ગનૂાની જિાબદારી- ફોજદારી અવધવનયમ - ૧૮૬૦ 

૩.૩  માનવસક આરોગ્ય અવધવનયમ - ૧૯૮૭ 

૩.૪  સચૂચિ માનવસક આરોગ્ય કાળજી અવધવનયમ - ૨૦૧૭ 

 
 
 
 
(૬ િગય) 

એકમ: ૪ માનવસક આરોગ્ય સાંબાંધીત કાયયક્રમો 
૪.૧  માનવસક આરોગ્ય સબંવંધિ આંિરરાષ્રીય સમેંલનો અને િેની ફલશ્રવુિ. 
૪.૨  વિશ્વ આરોગ્ય સસં્થાનુ ંમાનવસક આરોગ્યનુ ંઆયોજન. 
૪.૩  ર્ારિમા ંમાનવસક આરોગ્ય કાયયક્રમનો ઐવિહાવસક પકરપ્રેક્ષ્ય. 
૪.૪ િિયમાન રાષ્રીય માનવસક આરોગ્ય કાયયક્રમ અને િેનુ ંઅમલીકરિ. 
૪.૫  રાજ્ય અને જીલ્લા માનવસક આરોગ્ય સબંવંધિ કાયયક્રમ માળખુ ંઅને 

કાયયપ્રકક્રયા 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
(૬ િગય) 
 

એકમ: ૫ માનવસક આરોગ્યના કે્ષતે્ર કાયયરત સાંસ્થાઓ 

૫.૧  ર્ારિમા ંમાનવસક આરોગ્યના ક્ષેત્રે કામ કરનાર સસં્થાઓનો ઉદ્દર્િ 
અને વિકાસ. 

૫.૨  વિશ્વ આરોગ્ય સસં્થા માળખુ,ં કાયયપ્રિાલી, માનવસક આરોગ્ય માટેનો 
વિર્ાગ અને િેની કાયયપ્રિાલી   

૫.૩  NIMHANS સસં્થાની કાયયપ્રિાલી અને ર્ારિમા ંમાનવસક આરોગ્ય 
ક્ષેતે્ર પ્રદાન. 

૫.૪  કુટંુબ સલાહ કેન્ર 

૫.૫  કકશોરાિસ્થા વશક્ષિ કાયયક્રમ અને જીિન કૌશલ્ય વશક્ષિ. 

ચચાય/ PPT  
 
સ્િાધ્યાય  
 
PPT  
PPT  
PPT  
(૬ િગય) 

 

 

 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  
સાંદભય: 

1. ગજુરાિ સરકારની માકહિી પકુ્સ્િકા, વિકલાગંો (કદવ્યાગંજનો) માટેની સરકારી 
યોજના, કાયયક્રમો, કાયદાઓ, નીવિ અને સસં્થાઓની માકહિી. 
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2. રમેશ કે. શાહ, વશરીર્ દેસાઈ અને અશોક ર્ટ્ટ, ર્ારિીય ફોજદારી કાયદો, ધી ન્ય ુ
ગજુરાિ લો હાઉસ, અમદિાદ. 

3. िनमचदकत्सकीय सिािकायय, रिेशचंर मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

4. सािुदामयक मचदकत्सा एवि िन स्वास््य, राकेश मत्रवेदी, ज्योमि भूषण पाण्डये, न्यु रॉयल 

बुक कंपनी, लखनऊ 

5. मचदकत्सा सिािकायय, रिेशचन्र मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

6. डॉ. मवनोदमबिारीसक्सेना (1996), स्वास््यप्रबंधन– सिुदायस्वास््यखंड-3, 4, 
रािस्थानमिन्दीग्रंथअकादिीियपुर (राि.)  

7. रािारािशास्त्री, सिािकायय (िृिीयसंस्करण-1997), उत्तरप्रदशेमिन्दीसंस्थान, लखनऊ । 

8. Jacob K. K, Social Policy in India   

9. Link for national health policy of India: 

http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/9147562941489753121.pdf 

10. Link for national mental health policy of India: 

https://www.nhp.gov.in/sites/default/files/pdf/national%20mental%20health%20p

olicy%20of%20india%202014.pdf 

11. Link for Indian legal system and mental health: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705679/ 

12. Link for Mental Health act-1987: 

http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/2077435281432724989_0.pdf 

13. Link for THE MENTAL HEALTHCARE ACT, 2017: 

http://www.prsindia.org/uploads/media/Mental%20Health/Mental%20Healthcare

%20Act,%202017.pdf 

14. Link for National Mental health program: 

http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/9903463892NMHP%20detail_0.pdf 

15. K. PARK (2005-18th ed.), Preventive and Social Medicine, Park’s Textbook for 

medical education B. B. Publishers Jabalpur – M.P. (India)  

16. Dak T. M. (1991), Sociology of Health in India, New Delhi: Rawat Publication.  

17. Benerjee G. R. (1950), Social Services – Department in Hospitalist Organization 

&Functions, Bombay, TISS  

18. K. Balan (1989), Health for all by-2000 A.D., New Delhi, Rawat Publication 

House.  

19. Bhattacharya Sanjay (2008), Social work Psycho – Social and Health Aspects.  

20. Krishnamurthy G., Indian Health Scenevio. 

21. Dora Gold Stien (1954), Expanding Horisons in Medical Social Work, Chicago : 

The University of Chicago. 

22. Govt of India - Encyclopaedia of Social work in India. 
 

 

સત્ર-2 

કોસય ૨૦૪ તબીબી અને મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય   કે્રડીટ ૨ 
   (Medical and Psychiatric social work)             કલાક 30  
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)   

1. િબીબી અને મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરિો. 

http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/9147562941489753121.pdf
https://www.nhp.gov.in/sites/default/files/pdf/national%20mental%20health%20policy%20of%20india%202014.pdf
https://www.nhp.gov.in/sites/default/files/pdf/national%20mental%20health%20policy%20of%20india%202014.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705679/
http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/2077435281432724989_0.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Mental%20Health/Mental%20Healthcare%20Act,%202017.pdf
http://www.prsindia.org/uploads/media/Mental%20Health/Mental%20Healthcare%20Act,%202017.pdf
http://www.mohfw.nic.in/sites/default/files/9903463892NMHP%20detail_0.pdf
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2. િબીબી અને મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયનો વ્યિહાર શીખવુ ંઅને િેના સસં્થાકીય 
માળખાઓ વિર્ે સમજુિી મેળિિી. 

3. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની િિયમાન વિચારધારા અને માન્યિાનો ખ્યાલ 
મેળિિો. 

4. વિદ્યાથીએ સમાજકાયયની પ્રકક્રયાના સદંર્યમા ં મનોચચકકત્સકીયસારિારની સમજ 
કેળિિી 

5. િબીબી અન ે મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયન ુ ં અચર્ન્ન અંગ છે અને િેનુ ં મહત્િ 
સમજવુ.ં 

6. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય પ્રકક્રયામા ં કાયયકરની ભવૂમકા અને યોગદાનની સ્પષ્ટ 
સમજ મેળિિી 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિાની 
પદ્ધવિ 

એકમ૧ આરોગ્ય કે્ષત્રની સમજુતી 
૧.૧ આરોગ્ય, રોગ, માદંગીની વ્યાખ્યા અને વિર્ાિના, રોગ-માદંગીની 

સારિાર 

૧.૨ આરોગ્યના સદંર્યમા ં માનિ શરીર સબંધંી ખ્યાલોની સ્પષ્ટિા: શરીર 
વિજ્ઞાન, શરીર રચનાિતં્ર વિજ્ઞાન, લોહી, શ્વસનિતં્ર, કાકડ્િયોિેસ્યલુર, 
પ્રજનનિતં્ર અને પાચનિતં્ર. 

૧.૩ શારીકરક પોર્િનુ ંમહત્િ, સતંચુલિ આહાર,પોર્ક િત્િોની ઉિપથી થિી 
બીમારીઓ અને િેના વનિારિ માટેના પગલા, ર્ારિમા ં કુપોર્િની 
સમસ્યા અને િેના વનરાકરિના પગલા. 

૧.૪ આરોગ્ય સરં્ાળમા ં આરોગ્યનાક્ષેતે્ર સમાજકાયય વ્યિહારનો ઐવિહાવસક 
વિકાસ. 

૧.૫ જુદા જુદા ક્ષેત્રોમા ંિબીબી સમાજકાયય વ્યિહાર: હોક્સ્પટલો, OPD (Out 

Patient Department),કટોકટી સમયની સહાય/કાળજી (Emergency Care), 

વિશેર્ દિાખાના (Special Clinics) અને સમદુાય સ્િાસ્્ય. 

 

વ્યાખ્યાન  
 
PPT  
 
 
PPT/ 
વ્યાખ્યાન  
 
સ્િાધ્યાય  
 
 
PPT  
(૬ િગય) 

એકમ૨ તબીબી સમાજ કાયયની દર્યાનગીરી અને તેના વિચભન્ન પાસાઓ 
૨.૧ દદીઓની મનોસામાજજકસમસ્યાઓના ઉકેલમા ંિબીબી સમાજ કાયયકરની 

ભવૂમકા:જેમ કે ક્ષયરોગ[Tuberculosis],જાિીય માધ્યમથી પ્રસરિા રોગો 
AIDS, Polio, Malaria, રતિવપિ, અત્યાવધકિાિ (Hypertension), હ્રદય 
રોગો, અસ્થમા િગેરે. 

PPT  
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૨.૨ જાહરે સ્િાસ્્યનો ખ્યાલ (Concept of Public Health) અનેરોગ બીમારી 
અટકાયિ કાયય (Prevention): પ્રાથવમકદિાખાના અને હોક્સ્પટલ 
(Health Clinics, Hospitals), દ્ધદ્વિીય સમદુાય કક્ષાએ (Community), 
અનેતિૃીય રાષ્રીય અન ે રાજય સ્િરીય નીવિઓ (National and State 

Level Policy). 
૨.૩ વિકલાગંોનાપનુિયસનમાિંબીબીસમાજકાયયકરનીભવૂમકા 
૨.૪ સ્િાસ્્ય માટે કુટંુબીજનોની સહર્ાગીદારી અને િેમની ભવૂમકા 
૨.૫ કુટંુબવનયોજનનુ ં મહત્િ, જાિીય વશક્ષિ, અને શાળાને લગિા સ્િાસ્્ય 

કાયયક્રમોની સમજ.િબીબીસમાજકાયય ક્ષેતે્ર સમાજકાયયકરને કાયય કરિી 
િખિે આિિા પડ્કારો  

 

 

વ્યાખ્યાન  
 
 
 
 
વ્યાખ્યાન  
 
 
(૬ િગય) 

એકમ ૩ મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયયના મખુ્ય ખ્યાલો 
૩.૧  મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની વિર્ાિના 
૩.૨  મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયનો વિકાસ ઐવિહાવસક પકરપ્રેક્ષ્યમા ં
૩.૩  મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયના ંહતેઓુ 

૩.૪  મનોચચકકત્સકીય દદી (psychiatric patient) એટલ ેશુ ં? અને િેનો ખ્યાલ  
૩.૫ સામાજજક વ્યિસ્થાના ર્ાગરૂપે માનવસક રોગો માટેની માનસીક 
હોક્સ્પટલ (Mental Hospital)નો ખ્યાલ 

 

સ્િાધ્યાય  
 
 
વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
(૬ િગય) 

એકમ ૪ મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયયની મખુ્ય પ્રકક્રયાના ઘટકો 
૪.૧ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની પ્રકક્રયા  
૪.૨ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયમા ંરોગોના વનદાનની (Diagnosis) પ્રકક્રયાની 

સમજ  મેળિિી અને માનસીક ક્સ્થવિ/અિસ્થા/સ્િર (Mental Status 

Examination)નો ખ્યાલ 
૪.૩ મનોરોગોની સારિારસમયે કુટંુબની ભવૂમકા 
૪.૪ હોક્સ્પટલમા ંસારિારના હતેથુી ટંુકા સમય માટે આપી શકાય િેિી 

સેિાઓનો ખ્યાલ(partial institutionalization):   
 રોગવનિારક સમદુાયનો ખ્યાલ (Therapeutic community) 
 કદિસ સરં્ાળ કેન્ર (Day Care Centers) 

 હોક્સ્પટલથી સમદુાયમા ંપનુઃસ્થાપનના ંિચગાળાના ંસમયની 
સેિાઓ (Half-way Homes) 

 Sheltered Workshops 

 

વ્યાખ્યાન  
PPT  
 
 
ચચાય  
 
PPT / 
વ્યાખ્યાન  
 
 
(૬ િગય) 
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એકમ ૫મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયયમાાં િતયમાન પ્રિાહ અને કાયયક્રમાાં અપેચક્ષત ક્ષમતાઓ 

૫.૧ લાબંાગાળાના માનવસક દદી માટે પનુઃસ્થાપનનો ખ્યાલ 

૫.૨ મનોચચકકત્સકીય કાયયકરની કુશળિાઓ સમજિી અનેવ્યિહારમા ં
ઉપયોગ કરિો 

૫.૩ જુદા જુદા કે્ષત્રો (બાળકો, વદૃ્ધો, સમદુાય, એડ્િોકસી, પનુઃસ્થાપન, 
જાગવૃિ અને સશંોધન)મા ંમનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયકરની ભવૂમકાઓ 

૫.૪ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયના સમકાલીન પ્રિાહો 

વ્યાખ્યાન  
વ્યાખ્યાન  
 
સ્િાધ્યાય  
 
(૬ િગય) 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ 
સાંદભયસિૂી: 

1. िनमचदकत्सकीय सिािकायय, रिेशचंर मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

2. सािुदामयक मचदकत्सा एवि िन स्वास््य, राकेश मत्रवेदी, ज्योमि भूषण पाण्डये, न्यु रॉयल 

बुक कंपनी, लखनऊ 

3. मचदकत्सा सिािकायय, रिेशचन्र मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

4. Desai Awindvai (1988) Phychiatry and Modern life, New Delhi : Sterling 

Publishing 

5. Harold, Kalpan, Benjamin Sadock (1991) Synopsis of Phychiatry Behavioural 

Sciences Clinical Psychiatry Baltimore : Williams & Wilkins  

6. Alexader& Ross - Dynamic Psychiatry. 

7. D. Souza Alan - Psychaitry in India 

8. Govt of India - Encyclopaedia of Social work in India. 

9. Sadock B. J. and Sodock V. A. (2007) Synopsis of Psychiatry, Worter, Kluwar, 

New Delhi 

10. Arya Subhash, (1990), Intant A Child Cave, New Delhi :Vikas Publishing House 

Pvt. Ltd. 

11. Robert Carson Butcher Mineka, (1996) Abnormal Psychology & Modern Life, 

New York: Harper Collins. 

12. Pathak, S. H (1962), Medical Social Work in India, V.G.Mehta , Bombay 

13. Goldskine,D (1954), Reading in the Theory and Practice of Medical Social Work, 

University Chicago Press, Chicago. 

14. Bartlett, H.M. (1934), Medical Social Work American Association of Medical 

Social Welfare, Chicago. 

15. Goldstine, D (1955), Expanding Hrizons in Medical Social Work, University of 

Chicago Press , Chicago. 

16. Park, J.E.;Park, K. (1989), Textbook of Preventive and Social Medicine ,M/S 

BanarsidasBhanot , Jabalpur. 

17. Anderson R & Bury M (Eds): Living with Chronic Illness The Experience of 

Patients and Their Families. 

18. Bajpai P K, Social Work Perspective on Health 

19. Prasad L, Rehabilitation of the Physically Handicapped 
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20. Verma, Ratna, 1991 Psychiatric Social Work in India, Sage Publications, New 

Delhi 

21. World Health Organization, 1986 Prevention of Mental, Neurological and 

Psychosocial problems 

22. WHO, 1991 Innovative Approaches in Mental Health Care, Psychosocial 

Interventions and Co-management, Geneva. 

23. Link for understanding concepts of Health, Hygiene, and Illness www.who.org 

24. Coleman, James C.: Abnormal psychology and modern life, Tarporevala&Sons, 

Bombay 

25. Roberts N. : Mental health and mental illness, Rutledge & Kegan Paul,London, 

1967. 

26. Kraeplil, Ewil : A psychiatry - A text book for students and physicians, Vol. 

2,Amerind Pub., 1990. 

27. Gaind R.N., Hudson B.L. : Current themes in Psychiatry, McMillan, 1979.Zigler, 

EDward : Understanding mental retardation, Cambridge Uni. Press, London, 

1986. 

28. Masserman, Jules H. Et.al : Hand Book of Psychiatric therapies, JasonAronson 

Inc., 1973. 

29. Dickson, Clifford Martha : Social Work practice with the mentally 

retarded,Collier Mac Millan, 1981. 

30. Singh H.G. : Psycho Therapy in India, National Psychological Association,1977. 

31. Skinner, Sue Walrond : Developments in family therapy, Rutledge & KeganPaul, 

London, 1981. 

32. Gordon, Paul, L. &Lendz R.J. : Psychological treatment of chronic 

mentalpatients, Harvard Uni, Press, London, 1977. 

33. Kaplan Harold, et al. : Comprehensive textbook of psychiatry, Williams 

&Wilkins, Vol. I, II & III, 1980. 

34. Garland, Margaret: The other side of psychiatric care, Macmillan, 1983.French, 

Lois Meredith: Psychiatric Social Work, The common wealth Fund, NewYork. 

35. Jones, Maxwell : The Therapeutic community, Basic Books, New York 

36. Coulshed, V., (1991), Social Work Practice; An introduction, 1991, BASW. 

London  

37. “Frequently Asked Questions: How is hospice different from other medical care?” 

allhospice.org, The Alabama Hospice 

38. “The Role Of The Social Worker In The Long-Term Care Facility,” 

health.mo.gov, The Missouri Department of Health and Senior 

39. Egan, G., (2002), The Skilled Helper, 7th ed., Brooks/Cole, California  

40. Noel, Timms (1964). Psychiatric Social Work in Great Britain. New York, 

Routledge & Kegan Paul.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

સત્ર 2 
કોસય ૨૦૫ મનોચિકકત્સકકય સમાજકાયય વ્યિહારના કે્ષત્રો    કે્રડીટ ૨ 

http://www.who.org/
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                         (Scope of Psychiatric Social Work Practice)             કલાક -30  
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 

1. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયના અમલીકરિ માટેની સસં્થાઓ વિર્ે સમજુિીમેળિિી. 
2. સમાજમા ં જુદા જુદા સ્િરે અને કયા સેિાથીઓ માટેમનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય કરી 

શકાયિેનો ખ્યાલ મેળિિો. 
3. જુદા જુદા વ્યક્તિઓ,જૂથો અને સસં્કૃવિઓ સાથ ેથિીમનોચચકકત્સકીયસમાજકાયય પ્રકક્રયાના 

સદંર્યમા ંઅલગ પદ્ધવિઓ અને અચર્ગમ દ્વારા કાયયકરની વિવશષ્ટ ભવૂમકાને સમજિી. 
4. કાયયકર માટે અપેચક્ષિ વ્યક્તિત્િના ગિુો અને િેનો વિકાસ કઈ રીિે થાય િનેો ખ્યાલ 

5. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયઅને િેની પ્રકક્રયાનુ ં અમલીકરિ થઇ શકે િે જુદી જુદી 
વ્યિસ્થાઓની સમજ મેળિિી. 

મોડ્યલુ નબંર અને નામ શીખિિા
ની 
પદ્ધવિ 

એકમ ૧ સાંસ્થાકીય માળખામાાં મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય 
૧.૧ સસં્થાનો ખ્યાલ અન ેસમાજમા ંકાયયરિ સસં્થાઓના પ્રકાર અને મહત્િ  

૧.૨ શૈક્ષચિક સસં્થાઓમા ંઉદર્િિી મનોસામાજીક, મનોજાિીય, મનોચચકકત્સકીય 
સમસ્યાઓ અનેિેની વિદ્યાથી, કુટંુબ, સસં્થાના વશક્ષકો અને કમયચારીઓ પર 
થિી અસરો અને મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની દરમ્યાનગીરી. 

૧.૩ જેલની વ્યિસ્થાની સમજુિી, કેદીઓની સધુારિા અને સમાજમા ંપનુઃસ્થાપન 
માટે મનોચચકકત્સકીય સમાજ કાયયકરની કામગીરી. 

૧.૪ કોપોરેટ, ચબનસરકારી અન ે સરકારી સસં્થાઓમા ં મનોચચકકત્સકીય સમસ્યાઓ 
પેદા  કરનારપકરબળો જે કમયચારીની કાયયક્ષમિા પર અસર પાડ્િા હોય િેમની 
સમજુિી અને િેમના વનિારિ માટે લેિાિા પગલામા ંમનોચચકકત્સકીય સમાજ 
કાયયકરની દરમ્યાનગીરી.   

૧.૫ રમિગમિ અનેમનોરંજનના ક્ષેતે્ર ઉછચ કાયયક્ષમિા હાસલ કરિામા ંઉદ્દર્િિી 
માનસીક બીમારીઓ અન ેિેમા ંમનોચચકકત્સકીય કાયયકરની ભવૂમકા.     

 

PPT 

વ્યાખ્યા
ન  
 
 
 
 

PPT  
 
PPT  
 
 
 
PPT  
 

(૬િગય) 
એકમ ૨ મકહલાઓ સાથે મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય 
૨.૧મકહલાઓને જીિનના જુદા જુદા િબક્કાઓમા ંપડ્િી મનોસામાજજક અન ે 

મનોજાિીય સમસ્યાઓ:  

PPT/જુથ 
ચચાય / 
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 સગર્ાયિસ્થાને લગિી સમસ્યાઓ 

 માતતૃ્િ અને બાળ-ઉછેરને લગિીસમસ્યાઓ 

 મેનોપોર્ના કારિે ઉદ્દર્િિી સમસ્યાઓ 

 ઘરેલુ ંકહિંસા  

 જાિીય શોર્િ 

 લગ્ન સબંધંી અસમાયોજનની સમસ્યા 
 એકલ નારી, કામ કરિી મકહલાઓનેલગિી સમસ્યાઓ 

 કુટંુબવનયોજનના સદંર્યમા ંઉદ્દર્િિી સમસ્યાઓ 

 િધં્યત્િની અસરો 
૨.૨. વપતપૃ્રધાન સમાજ વ્યિસ્થામા ંમકહલાની પકરક્સ્થવિ અનેિેના લીધે ઉદ્દર્િિી 

પ્રવિકુળ [Disadvantages] અિસ્થા.  

૨.૩. મકહલાઓના સદંર્યમા ંમનોચચકકત્સકીય કાયયકર ની ભવૂમકા: 
 મકહલાઓપ્રત્યેની દુવ્યયિહાર, શોર્િકારી િત ુયિકો, સમાજના 

મકહલાઓ પ્રત્યેના િલિો અને વિચારોને ઓળખિા 
 સમાજને મકહલાઓ પર થિા દુવ્યયિહાર વિરે્ સિંેદનશીલ બનાિિો 
 મનોસામાજજક દરમ્યાનગીરી દ્વારા સમાજમાવંિચાર અને િિયણુકંમા ં

પકરિિયન લાિવુ ં
 મકહલાઓના સ્િિતં્રિિા અને સ્િવનર્યરિા માટે કાયયરિ રેહવુ ંઅને 

કહમાયિકિાય બનવુ ં
૨.૪. મનોચચકકત્સકીય રોગોમા ંજેન્ડ્ર આધાકરિ િફાિિો અને વિવશષ્ટિાઓ.  

૨.૫. મકહલાઓ સાથે કાયય કરિા કાયયકરમા ંજરૂરી ગિુો અને કુશળિાઓ.  

વિકડ્યો  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PPT/ 
ચચાય  
 
 

PPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

વ્યાખ્યન  
સ્િાધ્યય  
(૬િગય) 

એકમ ૩ બાળકો અને કકિોર અિસ્થા સાથે મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય 
૩.૧ બાળકો અને કકશોરોની સમસ્યાઓ: મનોસામાજજક, મનોચચકકત્સ્કીય અને 

મનોજાિીય સમસ્યાઓ. 
૩.૨ િય-જૂથમા ંદેખાિા સાસં્કૃવિકિફાિિો– ર્ારિમા ંઅને વિશ્વર્રમા ંબાળકો અને 

કકશોરોને લગિી સમસ્યાઓમાિંફાિિ અને સામ્યિા. 

 
વ્યાખ્યન 
/વિકડ્યો
/ PPT  
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૩.૩ પ્રિિયમાન મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની થેરાપીઓ અને િેમા ંઅપચેક્ષિ કદશા. 
૩.૪ બાળકો અને કકશોરોના સદંર્યમા ંમનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયકરનીભવૂમકા અને 

કુશળિાઓ. 
૩.૫ બાળકો અને કકશોરોના સદંર્યમા ંWHO સસં્થાની કફલસફુી, કામગીરી 

 

વનષ્િાિં 
વ્યાખ્યાન  
જુથચચાય
/ PPT 
 

 

(૫ િગય) 

એકમ ૪ વદૃ્ધો સાથે મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય 
૪.૧. વદૃ્ધો સાથે સમાજકાયયનો ખ્યાલ;  

 વદૃ્ધાિસ્થામા ંઆિિા શારીકરક અને માનવસક બદલાિો,  

 વદૃ્ધાિસ્થાની સમસ્યાઓ:- સામાજજક-આવથિક, દુઃખની લાગિીઓમા ં
િધારો, જીિનમા ંઅનરુ્િાિો ખાલીપો, જાિીયિાના પ્રશ્નો.  

૪.૨. વદૃ્ધો સાથે થિો દુવ્યયિહાર અને િેમની ઉપકે્ષાનો ખ્યાલ 

૪.૩. સસં્કૃવિ અને વદૃ્ધાિસ્થા: ર્ારિઅને પવિમના દેશોના સદંર્યમા.ં 
૪.૪. મનોચચકકત્સકીય સમસ્યાઓ/માદંગી: નશીલા કે ઉિેજક પદાથો કે િસ્તઓુનો 

િધ ુ પડ્િો ઉપયોગ [Substance Abuse], આપઘાિના વિચારો, ઉન્માદ, 
ડ્ીપ્રેશન, મડુ્ને લગિા રોગો, િિયનને લગિી સમસ્યાઓ, મતૃ્ય ુબાબિે ર્ય 
અનેિિાિ.  

૪.૫. વદૃ્ધો માટેની સરં્ાળનો ખ્યાલ: 
 વદૃ્ધાિસ્થાના સદંર્યમા ંસખુાકારી અચર્ગમ.  

 વદૃ્ધો સાથે કાયય કરિા માટે સમાજકાયયકરની ભવૂમકા અને આિશ્યક 
કુશળિાઓ. 

 

ચચાય/ 
PPT  
 
 
 
 
ચચાય  
PPT 
વિકડ્યો/ 
PPT  
 
 
 
PPT  
 
 
 
(૫ િગય) 

એકમ ૫ વ્યસનમકુ્તતના કે્ષતે્ર મનોચિકકત્સકીય સમાજકાયય 
૫.૧  વ્યસનનો અથયઅને વિર્ાિના. િેનાથી મગજમા ં આિિા બદલાિો અને   

િેની વ્યક્તિ પર થિી શારીકરક અને માનવસક અસર.  

૫.૨ શરીર-મન, નશા માટેની િિયણુકંના સદંર્યમા ંપયાયિરિીય િથા જીિનશૈલીને 
સબંધંીિ કારક પકરબળો. 

૫.૩ વ્યસન કરિા પદાથોના પ્રકારો: દારુ, િમાકુ, ડ્રગ્સ જેમકે કોકેઇન, હરેોઈન, 
LSD, Cannabis, અફીિ, અન્ય પદાથો. 

  
વ્યાખ્યન   
 
    PPT  
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૫.૪ વ્યસનના કારિે વ્યક્તિ, કુટંુબ, અને સમાજ પર પડ્િી વિપરીિ અસરો. 
વ્યસનમાથંી બહાર આિિામા ંઉર્ી થિી શારીકરક અને માનસીક સમસ્યાઓ 
[Withdrawal Symptoms]. 

૫.૫ વ્યસનમકુ્તિ માટેસારિારની પ્રકક્રયા અને પ્રકારો:  

 વ્યસનની શરીર ચકાસિી,  

 િબીબી પદ્ધવિ, 
 શરીર-શદુ્ધદ્ધકરિ [Detoxification],  

 વ્યસન સાથે જોડ્ાયેલા મનોચચકકત્સકીય રોગો અને િેની સારિાર: 
o Motivation Interviewing 
o MET – Motivation Enhancement Therapy 
o CBT – Cognitive Behavioural Therapy 
o Mindfulness Approach 
o Expressive and Art-based Therapies 
o Psychotherapy [Psycho-Social Treatment]: Supportive, 

Coping-Focused, Interpersonal Growth/Social Skills Based 
Therapy, and Exploratory Psychotherapy.   

 વ્યક્તિગિ કોઉંન્સેલીંગ, કુટંુબ કોઉંન્સેલીંગ 

 ગ્રપુ થેરાપી 
 ઉિર-સરં્ાળ 

PPT  
 

વ્યાખ્યન      
PPT  

 
PPT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(૮ િગો)  
 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ 

સાંદભયસિૂી: 
1. िनमचदकत्सकीय सिािकायय, रिेशचंर मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

2. सािुदामयक मचदकत्सा एवि िन स्वास््य, राकेश मत्रवेदी, ज्योमि भूषण पाण्डये, न्यु रॉयल बकु 

कंपनी, लखनऊ 

3. मचदकत्सा सिािकायय, रिेशचन्र मिवारी, न्यु रॉयल बुक कंपनी, लखनऊ 

4.S. Dube and P.S.Sachdev (1983). Mental Health Problems of the Socially 

Disadvantaged. New Delhi, Tata – McGraw – Hill.  

5.Joseph, W. Eaton & Robert, J. Weil (1955). Culture and Mental Disorders. 

Illinois, The Free Press.  
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6.Social Work: Psycho-social and Health Aspects. By Dr. Sanjay Bhattacharya. 

Deep & Deep Publications; New Delhi. 

વદૃ્ધો સાથે સમાજકાયય: 
7.“Aging,” naswdc.org, National Association of Social Workers DC 

Chapter,http://www.naswdc.org/pressroom/features/issue/aging.asp External 

link  

8.“Aging,” socialworkers.org, National Association of Social 

Workers,http://www.socialworkers.org/aging.asp External link  

9.Services, http://health.mo.gov/seniors/ombudsman/pdf/RoleLTCsocialworker.pd

f External link  

10. Organization, http://www.alhospice.org/faq.htm External link  

11. “Nursing Home Model Job Description,” naswma.org, National Association of 

Social Workers, Massachusetts Chapter, http://www.naswma.org/?90 External 

link  

12. Delaney et al, (2001), Case and Care Management for Older People in 

Ireland, RCSI, NCAOP, Report no 66, Dublin.  

13. ERHA, (2001), Services for Older People, ERHA, Dublin.  

14. Schalock, L., DeVries, D. &Lebsack J.(1999) ‘Enhancing Quality of life’ in 

Herr, S. 15 & Weber, G., Aging, Rights And Quality of Life, Brookes, 

Baltimore, 81-92.  

15. Thorson J.A, (2000), Aging in A Changing Society,2nd ed., 

Bruner/Mazel,Philadelphia,PA,  

16. Working group on Elder abuse, (2002), Protecting our Future, Report of 

the Working Group on Elder Abuse, Government Publications, Dublin.  

17. Gerontological Society of America (2013) Press Room March 27, 2013. 

Available at:http://www.geron.org/About%20Us/press-

room/Archived%20Press%20Releases/82-2013-press-releases/1649-new-

centers-will-lead-to-enhanced-geriatric-social-work-training [accessed 15 August 

2013]  

18. Dorfman L.T., Murty S.A., Ingram, J.G. and Li, H. (2007) Evaluating the 

outcomes of gerontological curriculum enrichment: A multi-method approach, 

Gerontology and Geriatrics Education, 27(4), pp.1-21.  

19. Alzheimer’s Society (2013) Low Expectation: Attitudes on choice, care 

and community for people with dementia in care homes. 

http://www.alzheimers.org.uk  

20. McInnis-Dittrich, Kathleen. (2005). Social work with elders. 10-23. 

21. Alderson, J. (1974). Models of school social work practice. In R. Sarri& F. 

Maple (Eds.), 

22. The school in the community (pp. 57–74). Washington, DC: National 

Association ofSocial Workers. 

23. Germain, C.B, (Ed.) (1979) Social Work Practice, Columbia Univ.Press, 

N.Y.  

24. https://www.youtube.com/watch?v=xVrq-5ADtf0 

25. https://www.youtube.com/watch?v=E1jPuc76wl4 

26. https://www.youtube.com/channel/UCvHndYVzeUipaglrp01w74A 

સ્કલૂમાાં સમાજકાયય 
27. Allen-Meares, P. (1999). The contributions of social workers to schooling—

revisited. In R. Constable, S. McDonald, & J. Flynn (Eds.), School social work: 

Practice, policy, and research perspectives (4th ed., pp. 24–31). Chicago: 

Lyceum Books. 

http://www.naswdc.org/pressroom/features/issue/aging.asp
http://www.naswdc.org/pressroom/features/issue/aging.asp
http://www.socialworkers.org/aging.asp
http://health.mo.gov/seniors/ombudsman/pdf/RoleLTCsocialworker.pdf
http://health.mo.gov/seniors/ombudsman/pdf/RoleLTCsocialworker.pdf
http://www.alhospice.org/faq.htm
http://www.naswma.org/?90
http://www.naswma.org/?90
https://www.youtube.com/watch?v=xVrq-5ADtf0
https://www.youtube.com/watch?v=E1jPuc76wl4
https://www.youtube.com/channel/UCvHndYVzeUipaglrp01w74A
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28. Frey, A. J., &Dupper, D. J. (2005). A broader conceptual approach to clinical 

practice for the 21st century. Children & Schools, 27(1), 33–44. 

29. Kratochwill, T. R., &Shernoff, E. S. (2003). Evidence-based practice: 

Promoting evidence-based interventions in school psychology (WCER Working 

Paper No. 2003-13). 

30. Poole, F. (1959). The social worker’s contribution to the classroom teacher. 

In G. Lee (Ed.), Helping the troubled school child: Selected readings in school 

social work. New York: National Association of Social Workers. 

31. Elizabeth Pug (1966). Social Work in Child Care. London, Routledge & Kegan 

Paul. 

  વ્યસનમકુ્તતના સાંદભયમાાં: 
32. http://nimhans.ac.in/cam/sites/default/files/Publications/Helping_persons_with_addi

ction_booklet.pdf 

33. http://medind.nic.in/ibl/t12/i3/iblt12i3p288.pdf 

34. Charles, Winick (Ed.) (1974). Sociological Aspects of Drug Dependence. 

Ohio, C R G Press.  

   મકહલાના સાંદભયમાાં: 
          સ્ત્રી માનસશાસ્ત્ર, ડ્ૉ. હવર્િદા રામ ુ પકંડ્િ, યવુનિસીટી વનમાયિ બોડ્ય, ગજુરાિરાજય, 

અમદાિાદ. 
35. Gender, Asylum Seekers and Mental Distress: Challenges for Mental Health 

Social Work. KhatidjaChantler. The British Journal of Social Work, Vol. 42, 

Issue 2, March 1, 2012. 

36. Women Women, Mental Health, and the Psychiatric Enterprise: A 

Review, Kia J. Bentley. Health & Social Work, Volume 30, Issue 1, 1 February 

2005, Pages 56–63, 

37. Historical perspectives on women and mental illness and prevention of 

depression in women, using a feminist framework.Steen M. Oct-Dec, 1991 
 

કે્ષત્રકાયય સત્ર 2   સમાજકાયય અનસુ્નાતક (મનોચિકકત્સા)                   કે્રડીટ - ૭  (કલાક- 

૧૦૫) 

 (માનવસક આરોગ્ય હોક્સ્પટલ અમદાિાદમાાં કે્ષત્રકાયય) 

હતે/ુ  વિદ્યાથી શુાં િીખિે? (Learning Outcome)  
1) મેન્ટલ હલેથ હોક્સ્પટલનુાં માનવસક સ્િાસ્્યના કે્ષત્રમાાં પ્રદાન સમજિે.  
2) મેન્ટલ હલેથ હોક્સ્પટલની કામગીરીનો પકરિય પ્રાપ્ત કરિે. 
3) મેન્ટલ હલેથ હોવપટલમાાં િાલતા વિવિધ વિભાગો જેમાાં સમજકાયયકરની જરૂકરયાત હોય તેમાાં 

કામગીરી કરતાાં વિખિે.  
4)  માનવસક સ્િાસ્્યની સારિારમાાં ઉપયોગમાાં લેિાતી વિવિધ થેરાપીઝની પ્રાથવમક સમજ 

પ્રાપ્ત કરિે.  
5) હોક્સ્પટલ સેકટિંગમાાં સાઈકકયાકિક સોિીયલ િકયરની ભવૂમકાની સમજ પ્રાપ્ત કરિે.  
6) તબીબી સેિાઓ અને સમાજકાયયમાાં અપાતી સેિાઓ િચ્િેનો તિાિત સમજતા થિે.  
7) માનવસક બીમારીઓની ઓળખ લક્ષણોના આધારે પ્રત્યક્ષ દદીના સાંપકયમાાં આિિાથી કરિે.  

http://nimhans.ac.in/cam/sites/default/files/Publications/Helping_persons_with_addiction_booklet.pdf
http://nimhans.ac.in/cam/sites/default/files/Publications/Helping_persons_with_addiction_booklet.pdf
http://medind.nic.in/ibl/t12/i3/iblt12i3p288.pdf
javascript:;
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8) માનવસક દદીઓના કુટુાંબીજનોની ક્સ્થવત જાણિાનો અને તેમાાં સમાજકાયયની 
દરવમયાનગીરીનો ઉપયોગ કરતાાં વિખિે.  

9) દદીઓ સાથે કામ કરિાની અને તેમને મદદ કરિાની વિવિધ ટેકવનકોની સમજ પ્રાપ્ત કરિે.  
10) સમાજકાયયની આિારસાંકહતા, વસદ્ધાાંતો, મલુયો અને વિક્ષણને આત્મસાત કરતા િીખે.  

કે્ષત્રકાયયનુાં આયોજન : 

 વિદ્યાથી વનયવમત (સપ્તાહમાાં ત્રણ કદિસ- (માંગળ, ગરુુ અને શકુ્ર) માનવસક આરોગ્યની હોક્સ્પટલ, 
અમદાિાદમાાં જિાનુાં રહિેે.  

 કે્ષત્રકાયય એક સત્રમાાં ૪૫ કદિસ કરિાનુાં રહિેે.  
 એક સત્રમા પણૂય સમય માટે માત્ર માનવસક આરોગ્યની હોક્સ્પટલ ખાતે રહીને જ કે્ષત્રકાયય કરિાનુાં 

રહિેે.  
 જિા-આિિાના સમય વસિાય પાાંિ કલાક ગામમાાં કામ કરિાનુાં રહિેે.  
 માગયદિયકને વનયવમત મળિાનુાં રહિેે.  
 દૈવનક અહિેાલ વનયવમત લખિાના અને દર અઠિાકડયે િાઈલ માગયદિયકને જમા કરાિિાની રહિેે.  
 કે્ષત્રકાયયની દૈવનક નોંધ માટે અલગથી નોંધપોથી (નોટબકુ) બનાિિી અને વનયવમત માગયદિયકને 

બતાિિી. 

મોડયલુ  વિગત 

 

િીખિિાની 
પધ્ધવત 

મોડયલુ-૧  હોક્સ્પટલનો વિસ્તિૃ પકરચય  
 - સ્થાપના  
 - માળખુ ં 
 - વિવિધ વિર્ાગો અને િેમા ંચાલિી પ્રવવૃિઓ  
 - દદીની સખં્યા  
 - ર્ૌવિક િેમજ પયાયિરિ, વ્યિસ્થાિતં્રને સમજવુ ં 

વિભાગીય 
િડાઓ  

સાથે મલુાકાત   

-િિાય 
 

મોડયલુ-૨  - સાઇકકયાકરક, સાયકોલોજજસ્ટ, શોશીયલ િકયર િગેરેની 
ભવૂમકા સમજિી અને િે િછચેનો િફાિિ સમજિો  

 - વિવિધ વિર્ાગોમા ંકામચગકર  
    (1) IPD  
    (2) OPD  
    (3) Occupational Training Center 
    (4)  Vocational Training Center 
    (5) Hospitalમા ંકાયયરિ સસં્થાઓ દા: ખ (ALTRUST)  

 

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
વિષય વનટણાાંત 
પાસે માગયદિયન  

 

મોડયલુ-3   સ્િૈચ્ચ્િક રીતે કામગીરીનુાં આયોજન  માગયદિયક, 
હોક્સ્પટલ અને 
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   (1) હોક્સ્પટલને ઉપયોગી થાય તેિો સિે  

   (2) દિા લેિા ના આિતા હોય તેિા 5 દદીઓનુાં  િોલો-અપ   

 ગહૃ મલુાકાત દ્વારા.    

   (3) સામદુાવયક સ્તરે માનવસક સ્િાસ્્યની જાગવૃતનુાં કાયય 

 હોક્સ્પટલ સાથે રહીને.   

સાંસ્થાઓના 
વનટણાતો સાથે   

-િિાય 
 

મોડયલુ-4 માનવસક સ્િાસ્્યની સારિારમાાં સમાજકાયયની થીયરીનો 

ઉપયોગ  

- કેસિકય , ગ્રપુિકય , ક્યવૂનટી ઓગયનાઇઝેિન મેથડનો 

ઉપયોગ  

- વસદ્ધાાંતો, મલૂયો, આિારસાંકહતા, કુિળતાઓનો 

ઉપયોગ.  

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
 

મોડયલુ-5   દૈવનક અને સત્રાાંત અહિેાલ લેખન  માગયદિયક(િિાય) 
 

મલૂયાાંકનની રીત: (સત્ર: 2) 

ક્રમ            વિગિ  માતસય  

૧ ક્ષેત્રકાયય અહિેાલ મકુિાની વનયવમિિા(દૈવનક નોંધ પિ જોિી)  ૫ 

૨ માગયદશયક સાથે બેઠકમા ંવનયવમિિા  ૫ 

૩ ક્ષેત્રના  કામ સદંર્ે પહલેવવૃિ અને નિીનીકરિ   ૫ 

૪ ક્ષેત્રમા ંસોંપિામા ંઆિેલ અને કરેલ કામગીરી  ૧૦  

૫ કરેલ કામગીરીમા ંવ્યાિસાવયક જ્ઞાનનો ઉપયોગ-જોડ્ાિ  ૫ 

૬ આંિકરક િાયિા  ૧૦ 

 કુલ આંિકરક મલૂ્યાકંન  ૪૦ 

 

 

 સત્ર -2  

કોસય-207      િૈક્ષચણક ગ્રામ વિચબર   ( Educational Rural Camp)    કે્રડીટ-2 

 સમાજકાયય (મનોચચકકત્સાના) અભ્યાસક્રમ અનસુાર સમાજકાયય વિર્ાગ દ્વારા વશક્ષિના ર્ાગ રૂપે 

ફરજજયાિ ગ્રામીિ વિસ્િારમા ં10 કદિસનુ ં“શકૈ્ષચિક ગ્રામ વશચબર” આયોજન દ્વારા ગ્રામ વિસ્િારનો સઘન 

અભ્યાસ કરિામા ંઆિે છે. સમાજકાયય શૈક્ષચિક ગ્રામ વશચબર એ વિધાથી સમાજ કાયયકરને સમહૂજીિન 

જીિિાનો અન ેઅસરકારક સઘંકાયય (Team Work) કરિા માટેના િલિો કેળિિાનો, વિચર્ન્ન 
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જિાબદારીઓ અદા કરીને કૌશલ્યો હસ્િગિ કરિાની િક પરૂી પાડ્ ેછે. િે વિધાથી સમાજકાયયકરને ગ્રામ 

અભ્યાસ કરિા માટેની અભ્યાસ પધ્ધવિઓ, PRA પ્રયકુ્તિઓ, સમાજકાયય પદ્ધવિઓ, િગેરેનો ઉપયોગ 

કરિાનુ ંશીખિિામા ંઅને શીખિા માટે ઉિમ િક આપે છે. વશચબરના માધ્યમથી કુદરિી સસંાધનોને 

ઓળખિા, િોટરશેડ્ અને પાકરક્સ્થવિક વિકાસ, આરોગ્ય, વશક્ષિ, કાયદાકીય જાગવૃિ અને કલ્યાિ િગેરે 

મદુ્દાઓ પર કેિી રીિે કામ કરવુ ંિેની સમજિ વિકસાિે છે. અને ગ્રામીિ સમાજકાયયની પે્રક્તટસના 

અિકાશની સમજિ િધારે છે અને પે્રકટીશની િક આપે છે. 

હતેઓુ : 
1. ગ્રામીિ જીિનની સામાજજક-આવથિક અને સાસં્કૃવિક વ્યિસ્થાિતં્ર અને સામદુાવયક જીિનની અનભુવૂિ 

અને ઓળખ કરિી. 
2. વશચબરના માધ્યમથી જે િે પ્રદેશના કુદરિી સસંાધનોને ઓળખિા. પાકરક્સ્થવિક વિકાસ, આરોગ્ય, 

વશક્ષિ, કાયદાકીય જાગવૃિ અને કલ્યાિ િગેરે મદુ્દાઓ પર કેિી રીિે કામ કરવુ ંિેની સમજિ 
વિકસાિિી.  

3. વિધાથી સમાજકાયયકરને ગ્રામ અભ્યાસ કરિા માટેની અભ્યાસ પધ્ધવિઓ જેિીકે PRA પ્રયકુ્તિઓ, 
સમાજકાયય પદ્ધવિઓ, િગેરેનો ઉપયોગ કરિાનુ ંશીખિવુ.ં  

4. ગ્રામવિકાસ માટે પ્રાદેવશક સ્િરે, ગ્રામીિ સામાજજક વ્યિસ્થાિતં્ર, સરકારી, ચબનસરકારી સસં્થાઓ દ્વારા 
કરિામા ંઆિેલી દરવમયાનગીરી/ હસ્િક્ષેપો અને વ્યહૂરચનાઓનુ ંવિશ્લેર્િ કરવુ.ં 

5. સસં્થાઓ દ્વારા કરિામા ંઆિેલી દરવમયાગીરીથી ચોક્કસ લચક્ષિ જૂથોના જીિન ઉપર થયેલી અસરોની 
આલોચના કરિાની ક્ષમિા વિકસાિિી. 

6. સમહુજીિનના ંઅનરુ્િ દ્વારા વિદ્યાથી સમાજકાયયકરના સ્િવિકાસ અને આંિર િૈયક્તિક સબંધંોની 
સમજિ, એકબીજાને મદદરૂપ બનિાની ર્ાિના અન ેસામાજજક જિાબદારી વિકસાિિી. 

7. વિધાથી સમાજકાયયકરની વ્યાિસાવયક કુશળિાઓ વિકસાિિી. 
8. વિધાથી સમાજકાયયકર ગ્રામવશચબર માથંી ગ્રામવિકાસના નક્કર કાયો અને વશક્ષિ થઇ શકે છે િેનુ ં

પ્રોત્સાહન આપવુ.ં 
 

પાઠયક્રમ      10 કદિસ,      કુલ 76 કલાક  

યવુનટ- 1. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઆયોજનનો (દરખાસ્િ અને પિૂય િૈયારી) િબક્કો શીખિાની 
પધ્ધવિ 

 ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરના સ્થળની પસદંગીના કારિોની ચચાય. શકી હોય િો ગામની 
વશચબર પિેૂ મલુાકાિ  

 ગ્રામ અભ્યાસના મદુ્દાઓ અને િેના અભ્યાસની આિશ્યકિાની સમજિ 
 ગ્રામ અભ્યાસના મદુ્દાઓના સ્િાધ્યાયની જિાબદારી, દા.િ. સસં્થા વિર્યક માકહિી, 

પ્રદેશ કે ગામ વિરે્ની માકહિી, માકહિી એકત્રીકરિના ઉપકરિો વિકસાિિા,  

સિંાદ,  
ચચાય, 
સ્િાધ્યાય  
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 ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઆયોજન અને અમલીકરિ માટેની જિાબદારીઓ.  
 સ્િીકારેલી જિાબદારી કેિી રીિે વનર્ાિશે અને િેમા ંકાયય રીિ કેિી રહશેે ? િેની 

સમજિ. 
 વશચબરના પાયાના વનયમો, કદનચયાય અને આચારસકંહિાની સમજિ   
યવુનટ- 2. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઅમલીકરિનો(વ્યિસ્થાિતં્ર અને િહીિટીિતં્ર) િબક્કો  
ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઅમલીકરિનો (વ્યિસ્થાિતં્ર અને િહીિટીિતં્ર) િબક્કોમા ં
મખુ્યત્િે નીચે મજુબ રહશેે.   
1. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઉદ્દઘાટન કાયયક્રમ.   
2. ગ્રામ વશચબરમા ંપાયાની વસવિધાઓ સગિડ્િાઓ ઊર્ી કરિી.  
3. ગ્રામ અભ્યાસ માટે ગ્રામિાસીઓની મલુાકિો, સપંકય , સિંાદો, રાવત્ર વનિાસ, પ્રદશયન, 

જાહરે સફાઈ, સાસં્ુવિક કાયયક્રમો,  િગેરે  
4. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરમા ંસ્થાવનક અને બહારથી બોલાિિામા ંઆિલેા વનષ્િાિો સાથે 

ચચાય, વ્યાખ્યાન, 
5. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંસમપાન.   
6. સમહૂજીિન, સ્િાધ્યાય      

કાયયક્રમ 
ગોઠિિ, 
મલુાકાિ, 
સપંકય ,  
સિંાદ,  
ચચાય, 
સ્િાધ્યાય 

યવુનટ- 3. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંઅહિેાલ લખેન, મલૂ્યાકંન અને અનસુરિ કાયયનો 
િબક્કો 

 

1. ગ્રામ અભ્યાસ માથંી ગ્રામ વિકાસ માટેના કક્રયાત્મક પગલાઓની સરં્ાિનાઓ અને 
િેનુ ંઆયોજન  

2. ગ્રામ અભ્યાસનો સિયગ્રાહી અહિેાલ લેખન.  
3. ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરના હતેઓુના સદંર્ ેમલૂ્યાકંન-પરીક્ષા   

ચચાય, 
અહિેાલ 
લેખન, 
લેચખિ 
પરીક્ષા  

*ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરમા ં2 કદિસ જિા આિિાના+ 8 કદિસ વશચબરના અમલીકરિના રહશેે.   

મલૂ્યાકંન માળખુ ં 

ક્રમ  મલૂ્યાકંન માળખુનં ુ ંસ્િરૂપ  % ર્ારાકં 

1  ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરની લેચખિ પરીક્ષા 50  

2  ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરનુ ંદસ્િાિેજીકરિ 25  

3  ગ્રામ અભ્યાસ વશચબરમા ંસહર્ાગીદારી, વનયવમયિિા 25  
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                                       સત્ર ૩ 
કોસય ૩૦૧          મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપનઅને માનિ અવધકાર                કે્રડીટ ૨  

       (Psycho social rehabilitation and Human right)           કલાક 30  
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes)  

1. માનિ અવધકારોનો ખ્યાલ સમજિો અને િેમના ઉદર્િ અને િેના વિકાસ વિર્ેની 
માકહિીને સમજિી 

2. માનવસક રોગી વ્યક્તિના જીિનમા ંક્ા ં અવધકારો હોય છે અન ે િેના વિર્ે કાયદાકીય 
પકરપેક્ષ્યના સદંર્યમા ંસમજ કેળિિી 

3. જો કોઈ માનવસક રીિ ેબીમાર વ્યક્તિના માનિ અવધકારોનુ ંઉલ્લઘંન થાય િો િેના માટે 
કાયદાકીય જોગિાયો કઈ છે અને કેિી વ્યિસ્થાઓ પ્રસ્થાવપિ કરિામા ંઆિી છે િેની 
સમજ કેળિિી 

4. મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપન નો ખ્યાલ અને િેની પ્રકક્રયાની વિસ્તિૃ સમજ મેળિિી 
5. વ્યક્તિઓના સમદુાયની પષૃ્ઠભમુીમા ં મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપન પ્રકક્રયાના વિવિધ 

પાસાઓની વિચારિા અનેસિેંદનશીલ જૂથોના રક્ષિ વિર્ે સમજ મેળિિી 
મોડયલુનુાં નાંબર અને નામ િીખિિાની 

પધ્ધવત 
મોડયલુ 1 માનિ અવધકારોની સમજ અનેઉદ્દભિ વિકાસ 
૧.૧. માનિ અવધકારોની વિર્ાિનાત્મક સમજ 
૧.૨.માનવસક રોગી વ્યક્તિના અવધકારોનો ઉદ્દર્િ અને વિકાસ 
૧.૩.માનવસકરોગથી પીડ્ાિા વ્યક્તિઓના અવધકારો સદંરે્ સયંતુિ રાષ્ર 

સઘં દ્વારા પસાર થયેલા ઠરાિો 
૧.૪.માનવસકરોગથી પીડ્ાિા વ્યક્તિઓના અવધકારો સદંર્ે વિશ્વ આરોગ્ય 

સસં્થાના પ્રયત્નો 
૧.૫. ર્ારિમા ંમાનવસક રીિે બીમાર વ્યક્તિના અવધકારોનો ઐવિહાવસક 

વિકાસ 

PPT 

 

વ્યાખ્યાન 

 

PPT 

પરીસિંાદ 

 

 

વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ 2 માનવસક રોગી વ્યક્તતના માનિ અવધકારો 
૨.૧. માનવસક રીિે બીમાર વ્યક્તિઓનોમાનવસક સારિાર મેળિિાનો 

અવધકાર, સમાનિા અને ર્ેદર્ાિ િગરની સરં્ાળનો અવધકાર, 
સમાજમા ંલાછંનનો ર્ાિ ઘટાડ્િાનો અને માનવસક રોગો વિશેની 
જાગવૃિ માટેનો અવધકાર, પોિાના સબંવંધઓ સાથે સપંકય અને 
પ્રત્યાયનનો અવધકાર. 

વિડ્ીયો 
પ્રસ્તવુિ, 
 
 
સ્િાધ્યાય 
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૨.૨. માનવસક રોગી વ્યક્તિનો ફકરયાદનો અવધકાર, માકહિી મેળિિાનો 
અવધકાર, ગોપનીયિાનો અવધકાર, મફિ કાનનૂી સહાય 
મેળિિાનો અવધકાર.  

૨.૩. માનવસક રીિે બીમાર વ્યક્તિનો ુરિા અને અમાનિીય 
વ્યિહારથી રક્ષિ નો અવધકાર, ન્યાયમેળિિાનો અવધકાર, 
દુરુપયોગ, શોર્િ અને કહિંસાથી રક્ષિનો અવધકાર, રાજકીય 
મિાવધકાર. 

૨.૪. માનવસક રોગી વ્યક્તિનો સરંક્ષિ અનેસલામિીનો અવધકાર, 
રેહઠાિ અને પાકરિાકરક જીિન જીિિાનો અવધકાર,સામદુાવયક 
જીિન જીિિાનો અવધકાર, િાલીમ વિકાસ અને પનુ:સ્થાપનનો 
અવધકાર. 

૨.૫. માનવસક રીિે બીમાર વ્યક્તિઓનાપ્રજોત્પાદન સબંવંધિ અવધકારો, 
લગ્નજીિન માટે નો અવધકાર, વમલકિની માચલકી અને 
વ્યિસ્થાપન સબંવંધિ અવધકારો.  

 
 
વનષ્િાિં 
દ્વારા 
વ્યાખ્યાન 
 
વનષ્િાિં 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ 3 માનવસક રીતે બીમાર વ્યક્તતના માનિ અવધકારોના સાંરક્ષણ માટેની 
વ્યિસ્થાઓ 

૩.૧. જીલ્લા માનવસક આરોગ્ય રીવ્ય ુબોડ્ય, રાજ્ય અને કેન્રીય સિા 
મડં્ળ 

૩.૨. રાજ્ય અને રાષ્રીય માનિ અવધકાર પચં 
૩.૩. વિકલાગં વ્યક્તિઓના અવધકારોના રક્ષિ માટેનુ ંપચં 
૩.૪. જાહરે કહિની અરજી 
૩.૫. માનવસક રીિે બીમાર વ્યક્તિઓના અવધકારોના રક્ષિ માટે કાયયરિ 

ચબન-સરકારી સસં્થાઓની ભવૂમકા અને કામગીરી.  

PPT 

 

સ્િાધ્યાય 

વ્યાખ્યાન 

 

PPT 

મોડયલુ 4 પનુ:સ્થાપન અને તેની પ્રકક્રયાની સમજ 
૪.૧. માનવસક આરોગ્યના સદંર્યમા ંપનુ:પ્રાપ્્િ અને પનુ:સ્થાપનનો 

ખ્યાલ 
૪.૨. મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપનની પ્રકક્રયાનામળૂભિૂ વસદ્ધાિંો અન ે

પનુ:પ્રાપ્્િ પ્રકક્રયાની સમજ મેળિિી 
૪.૩. મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપનની પ્રકક્રયા: વ્યક્તિગિ સ્િરે, માનિ 

સસંાધન અને માનવસક આરોગ્ય સેિાઓના સ્િરે, અને સામાજજક 
સ્િરે. 

૪.૪. પનુ:સ્થાપનની પ્રકક્રયામા ંનૈવિક પડ્કારો: તલાયન્ટનીવનિયયલેિાની 

PPT 

 

સ્િાધ્યાય 
 

PPT 

 

સિંાદ 

 

વ્યાખ્યાન 
અને 
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ક્ષમિા, સરં્ાળ લેિી ટીમના સભ્યો િછચે મિરે્દ, ટીમ અને 
તલાયન્ટના પકરિારના સભ્યો િછચે મિરે્દ, અને નૈવિક 
આપવિઓ, િગેરે. 

૪.૫. માનવસક સારિારના પકરપેક્ષ્યમા ંનૈવિક વનિયયો લેિા માટે  
ધ્યાનમા ંરાખિાના પાસાઓ: જીિનની ગિુિિા, િબીબી સચૂનો, 
દદીની પસદંગીઓ, પકરક્સ્થવિ જન્ય પકરબળો. 

સ્િાધ્યાય 

મોડયલુ 5 મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપનના પાસાઓ અનેસમદુાયની પટૃઠભવૂમ 
૫.૧. મનોસામાજજક પનુ:સ્થાપનની પ્રકક્રયામા ંસમદુાય અને સસં્કૃવિની 

ભવૂમકા 
૫.૨. પનુ:સ્થાપનની પ્રકક્રયામા ંજરૂરી સારિારના ધોરિો 
૫.૩. ર્ારિમા ંમાનવસક સારિાર અને પનુ:સ્થાપન સબંવંધિ 

પનુ:સ્થાપન કાઉક્ન્સલની ભવૂમકા અને કામગીરીની સમજ 
૫.૪. પનુ:સ્થાપનના સદંર્યમા ંસિેંદનશીલ જૂથોનુ ંરક્ષિ: બાળકો, 

મકહલાઓ, લઘમુિીઓ, શરિાથીઓ, અનેઅન્ય માનિ જૂથો. 

ચચાય 
વ્યાખ્યાન 
 
સિંાદ અન ે
વિડ્ીયો 
પ્રસ્તવુિ 

મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભયસિૂી: 
1. https://www.xeromag.com/fvessay02.html 
2. http://www.dronet.org/lineeguida/ligu_pdf/psyso_re.pdf 
3. http://www.vancouverislandmentalhealthsociety.org/wp-

content/uploads/2012/01/BOD-7D-Core-Principals.pdf 
4. http://www.casra.org/docs/intro_psr.pdf 
5. http://shp.rutgers.edu/dept/psyr/documents/Session1PowerpointICMSSpring201

6-DirectCare.pdf 
6. http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27896/documents/FY12MHInternetRe

quest/cumpston/PSYCHOSOCIALREHABILITATIONupdate3112.pdf 
7. https://www.uhccommunityplan.com/content/dam/communityplan/healthcareprof

essionals/providerinformation/TN-Provder-
Information/TN_BH_Psychosocial_Rehabilitation_Support_Services.pdf 

8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933814786523 

https://www.xeromag.com/fvessay02.html
http://www.dronet.org/lineeguida/ligu_pdf/psyso_re.pdf
http://www.vancouverislandmentalhealthsociety.org/wp-content/uploads/2012/01/BOD-7D-Core-Principals.pdf
http://www.vancouverislandmentalhealthsociety.org/wp-content/uploads/2012/01/BOD-7D-Core-Principals.pdf
http://www.casra.org/docs/intro_psr.pdf
http://shp.rutgers.edu/dept/psyr/documents/Session1PowerpointICMSSpring2016-DirectCare.pdf
http://shp.rutgers.edu/dept/psyr/documents/Session1PowerpointICMSSpring2016-DirectCare.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27896/documents/FY12MHInternetRequest/cumpston/PSYCHOSOCIALREHABILITATIONupdate3112.pdf
http://www.dhs.state.il.us/OneNetLibrary/27896/documents/FY12MHInternetRequest/cumpston/PSYCHOSOCIALREHABILITATIONupdate3112.pdf
https://www.uhccommunityplan.com/content/dam/communityplan/healthcareprofessionals/providerinformation/TN-Provder-Information/TN_BH_Psychosocial_Rehabilitation_Support_Services.pdf
https://www.uhccommunityplan.com/content/dam/communityplan/healthcareprofessionals/providerinformation/TN-Provder-Information/TN_BH_Psychosocial_Rehabilitation_Support_Services.pdf
https://www.uhccommunityplan.com/content/dam/communityplan/healthcareprofessionals/providerinformation/TN-Provder-Information/TN_BH_Psychosocial_Rehabilitation_Support_Services.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924933814786523
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સત્ર-3 
કોસય ૩૦૨  કાઉન્સેલીંગ અને રોગોપિાર દર્યાનચગરી   કે્રડીટ 2 
        (Counselling and Therapeutic intervention)               કલાક 30  
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 
1. વિવિધ કે્ષત્રોમા ંકાઉન્સેચલિંગની આિશ્યકિા શુ ંછે િેની સમજ મેળિિી .  
2. કાઉન્સેચલિંગના ં વિવિધ અચર્ગમો અને એક વ્યિસાય િરીકે કાઉન્સેચલિંગનો ર્ારિમા ં શુ ં

વિકાસ થયો છે િે સમજવુ.ં 
3. કાઉન્સેલરની ભવૂમકાઓ અને કાયોની સમજ મેળિિી. 
4. સમાજકાયયમા ં વ્યક્તિની મનોસામાજજક સમસ્યાઓમા ંકાઉન્સેચલિંગનુ ંમહત્િ અને ઉપયોગ શુ ં

છે િે સમજવુ.ં 
મોડયલુ નાંબર અને નામ િીખિિાની 

પધ્ધવત 
મોડયલુ-૧ કાઉન્સેલીંગની વિભાિના અને સ્િરૂપ 
૧.૧  કાઉન્સેચલિંગ અથય અને વિર્ાિના  
૧.૨  કાઉન્સેચલિંગ શુ ંછે અને શુ ંનથી  
૧.૩  કાઉન્સેચલિંગના ંલક્ષિો  
૧.૪  કાઉન્સેચલિંગના ંધ્યેયો  
૧.૫કાઉન્સેચલિંગની થીયરી અને પ્રકારો (મેન્ટલ હલે્થ સેકટિંગમા)ં 

િેઈનસ્ટોમીંગઅને 
વ્યાખ્યાન 
PPT 
વ્યાખ્યાન 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ-૨ કાઉન્સેલરનાાં ગણુો અને ભવૂમકાઓ 
૨.૧  કાઉન્સેચલિંગમા ંમાન્યિા, િલિો, મલૂ્યો, વસદ્ધાિંો  
૨.૨  કાઉન્સેલરના ંગિુો  
૨.૩  કાઉન્સેચલિંગની સકુ્ષ્મ કુશળિાઓ  
૨.૪  કાઉન્સેલરની ભવૂમકા અને કાયો  
૨.૫  કાઉન્સેલરની આચારસકંહિા 

પ્રવવૃિઆધારીિ 
વ્યા. 
રોલ-્લ ે
વ્યાખ્યાન 
ડ્ોયમેુન્ટરી 

મોડયલુ-3 કાઉન્સેલીંગ પ્રકક્રયા-તબક્કાઓ 
૩.૧  કાઉન્સેચલિંગમા ંસબંધં  
૩.૨  માકહિી એકઠી કરિી  
૩.૩  ધ્યાન આપવુ,ંસમસ્યાની આકારિી 
૩.૪  માકહિી આપિી,સદંર્ય સેિાઓ 
૩.૫  પકરિિયન માટેકાયયકરવુ ં        

રોલ-્લ ે
ડ્ોયમેુન્ટરી 
    " 
    " 
કેસસ્ટડ્ી  

મોડયલુ-4 સ્િેસ મેનેજમેન્ટ, કટોકટીનીક્સ્થવતમાાં કાઉન્સેચલિંગ 
૪.૧  સ્રેસ અને રોમા- વિર્ાિના, લક્ષિો  PPT 
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૪.૨  સ્રેસ - અસરો, સમસ્યાઓ, પકરિામ  
૪.૩  કાઉન્સેચલિંગમા ંબનયઓઉટ- ક્સ્થવિ, લક્ષિો, કારિો, અટકાિ  
૪.૪કટોકટીની ક્સ્થવિ, દરમ્યાનગીરી અને સમસ્યા ઉકેલિા સપંરામશય-અથય, 

િબક્કા, કટોકટીના લક્ષિો,પકરિામ  
૪.૫  શોક અને વિયોગ અંગે સપંરામશય  

PPT 
PPT 
PPT 
PPT 

મોડયલુ-૫ ઉપિારના અચભગમો- ખ્યાલ, વસિંધ્ધાાંતો અને ટેકનીક 
૫.૧ સાઈકોડ્ાયનાવમક થરેાપી  
૫.૨  કોગ્નેટીિ ચબહવેિયરલ થેરાપી  
૫.૩  ઇન્ટર પસયનલ સાઈકોથેરાપી 
૫.૪  જૂથ કાઉન્સેચલિંગ- કુટંુબ થેરાપી 
૫.૫ પિૂીય સાસં્કૃવિક થેરાપીના અચર્ગમો- િાઈચી, યોગ, ધ્યાન, ર્ેન 

અચર્ગમ 

PPT 
વ્યાખ્યાન, 
વ્યાખ્યા 
જૂથચચાય, 
રજૂઆિ 

સાંદભયસચુિ 

૧. સલાહ મનોવિજ્ઞાન, ડ્ૉ. સોમાર્ાઈ પટેલ, યવુનિસીટી ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય ગજુરાિ રાજય,    

   અમદાિાદ. 

૨. સલાહ મનોવિજ્ઞાન, ડ્ૉ. અરવિિંદ શાહ, પાશ્વય પબ્બ્લકેશન, અમદાિાદ. 

૩. An Introduction to Counselling, John McLeod, Rawat Publication. 
સત્ર-3 

કોસય ૩૦૩      માનવસક સ્િાસ્્યમાાં સમાજકાયય સાંિોધન       કે્રડીટ 2 
                        (Social Work Research in Mental Health)                 કલાક 30  
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 
1. િૈજ્ઞાવનક અચર્ગમથી માનિ િપાસની સમજ અને વ્યાિસાવયક ગિુો વિકસાિિા. 
2. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય સશંોધનની વિર્ાિના, મહત્િ અને અિકાશ સમજિો 
3. મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય વ્યિહાર, સશંોધન અને વસધ્ધાિંો િછચેના ંસબંધંને સમજિો.  
4. સશંોધનની શરૂઆિથી અંિસધુી જરૂરી ક્ષમિાઓ અને કુશળિાઓ વિકસાિિી. 
5. સશંોધનમા ં પસુ્િકાલય, દસ્િાિેજ િથા ઇન્ટરનેટની સેિાઓના ં ઉપયોગ કરિાની કુશળિા 

વિકસાિિી. 
6. સશંોધન અભ્યાસના િારિોનો સમાજકાયય કાયયકે્ષત્રમા ં વ્યક્તિ, જૂથ, સમદુાય સાથે 

દરમ્યાનગીરી િથા નીવિ ઘડ્િરમા ંિેના ઉપયોગની સમજ અને ક્ષમિા કેળિિી. 
મોડયલુ નાંબર અને નામ િીખિિાની 

પધ્ધવત 
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મોડયલુ-૧ માનિ તપાસ અને વિજ્ઞાન 
૧.૧ વિજ્ઞાન અને િૈજ્ઞાવનક પદ્ધવિની વિર્ાિના અને લક્ષિો  
૧.૨ વિજ્ઞાનના પ્રકારો અને વિજ્ઞાનના કાયો 
૧.૩ જ્ઞાનના ંઘટકો(માકહિી, િ્યો, ખ્યાલ, ઉપકલ્પના,ચલઅને અનરુ્િજન્ય  

સામાન્યીકરિ) 
૧.૪ િૈજ્ઞાવનક અચર્ગમને સસુગંિ સશંોધકના ંલક્ષિો 

વ્યાખ્યાન, 
PPT, 
સ્િાધ્યાય  
અને  
રજૂઆિ, 
 

મોડયલુ-૨ સમાજકાયય સાંિોધનની વિભાિના, કાયયકે્ષત્રો અને પ્રકાર 
૨.૧ સામાજજક સશંોધનની વિર્ાિના (અથય, વ્યાખ્યા અનેલાક્ષિીકિા/મળૂ  

િત્િો) 
૨.૨ સમાજકાયય સશંોધનની વિર્ાિના (અથય, વ્યાખ્યા અને લાક્ષિીકિા)  
૨.૩ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય સશંોધનના હતેઓુ અને મહત્િ. 
૨.૪ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયય સશંોધનના કાયયકે્ષત્રો/અિકાશ. 
૨.૫ ગિુાત્મક અને સખં્યાત્મક સશંોધનનો સામાન્ય પકરચય.  

વ્યાખ્યાન, 
PPT, 
ચચાય સિંાદ  
PPT 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ-3સાંિોધન યોજના, પ્રસ્તાિ અને સમસ્યા. 
૩.૧ સશંોધનના પ્રકારોનો પકરચય   
૩.૨ સશંોધન રૂપરેખા કે પ્રસ્િાિ (Research Proposal) અને સશંોધનના સોપાનો  
૩.૩ સશંોધન સમસ્યા એટલે શુ?ં સશંોધનસમસ્યા પસદંગીના ંસ્ત્રોિ અને વનદેશકો. 
૩.૪ સશંોધનમા ંઉત્કલ્પના અને ચલરાશી. 
૩.૫ સશંોધનમા ં સદંર્ય સાકહત્યની સમીક્ષા એટલે શુ?ં સદંર્ય સાકહત્યના ં

સ્ત્રોિો.(દસ્િાિેજી કે દ્ધદ્વિીય માકહિી એકત્ર કરિા માટે ગ્રથંાલય, સરકારી 
દફિર,અંગિપત્રો અને ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ) 

વ્યાખ્યાન, 
PPT, 
સ્િાધ્યાય 
અને  
 
ગ્રથંાલય 
મલુાકાિ 

મોડયલુ-4સાંિોધન પ્રવિવધ. 
૪.૧ સશંોધનમા ંનૈવિકિાના ંમદુાઓ (Ethical issues) 
૪.૨ સશંોધનમા ં ક્ષેવત્રય/પ્રાથવમક માકહિીનો અથય, સ્ત્રોિ અને પ્રકાર (સખં્યાત્મક 

અને ગિુાત્મક). કે્ષવત્રય/પ્રાથવમક માકહિી એકત્ર કરિા માટે સશંોધક માટે 
જરૂરી આિડ્િો/કુશળિાઓ. 

૪.૩ સમક્ષ્ટ િપાસ અને વનદશય િપાસનો અથય અને જરુકરયાિ.વનદશયનના ં 
પ્રકારો (યદ્દછછ અને ચબનયદ્દછછ)અને િેનીપ્રયકુ્તિઓ. 

૪.૪ ક્ષેવત્રય/પ્રાથવમક માકહિી એતત્ર કરિાની (અિલોકન,મલુાકાિ અને  
કેક્ન્રિજૂથ ચચાય)પધ્ધવિઓ/પ્રયકુકિીઓનો પકરચય. 

૪.૫ ક્ષેવત્રય/પ્રાથવમક માકહિી એતત્ર કરિા માટેના ઉપકરિોનો(પ્રશ્નાિલી, 

વ્યાખ્યાન, 
PPT, 
 
 
િાલીમ, 
કાયયશાળા, 
સ્િાધ્યાય  
અને  
રજૂઆિ, 
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અનસુચૂચ) પકરચય 
મોડયલુ-૫ સાંિોધનમાાં આંકડાિાસ્ત્ર અને અહિેાલ લેખન . 
૫.૧ આંકડ્ાશાસ્ત્રનો અથય,  હતેઓુ અને સશંોધનમા ંઆંકડ્ાશાસ્ત્રનુ ંમહત્િ. 
૫.૨  આવવૃિ વિિરિનો અથય અને પ્રકાર.  
૫.૩  ટકાિારી, પ્રમાિ અને ગિુોિરની સમજ.  
૫.૪  સરેરાશના ંમાપો (મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક)ની સાદીરીિથી ગિિરી  

િથા િેના ંગિુદોર્ 
૫.૫ સશંોધન અહિેાલ લેખનનો અથય, પ્રકારો. ઉપયોગીિા,લેખનશૈલી અને  

માળખુ.ં 

વ્યાખ્યાન, 
PPT, 
દાખલાઓની 
ગિિરી 
 
વ્યાખ્યાન, 
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સત્ર-3 
કોસય-૩૦૪     સમાજકલયાણ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓનુાં વ્યિસ્થાપન       કે્રડીટ-૨ 

  Management of Social welfare and Development Services            કલાક-30   

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 
1. કલ્યાિ અને વિકાસલક્ષી સેિાઓ આપિી સસં્થાઓનુ ંસ્િરૂપ, પ્રકારો અને િેનો ઉદ્દર્િ અને 

કાયદાકીય બધંારિ વિશનેી સમજ વિકસાિિી . 
2. સસં્થા વ્યિસ્થાપન,િેના ં કાયો િથા ર્ારિના ં સદંર્યમા ં િેમા ં પડ્િી મશુ્કેલીઓની સમજ 

વિકસાિિી  
3. સસં્થાની પ્રવવૃિઓ અને કાયયક્રમોની સમજ વિકસાિિી. 
4. સસં્થા વ્યિસ્થાપનની પદ્ધવિઓ અને સસં્થાકીય વિકાસની સમજ વિકસાિિી.  
5. હોસ્પીટલમા ંસમાજકાયયની જરૂરીયાિ અને વ્યિસ્થાપન સબવંધિ કાયોની સમજ મેળિિી.   

મોડયલુ નાંબર અને નામ િીખિિાની 
પધ્ધવત 

મોડયલુ-૧ મળૂભતૂ ખ્યાલો, સાંસ્થાઓ અને તેનુાં માળખ ુ
૧.૧ સમાજસેિા, સમાજકલ્યાિ, સમાજ સધુારિા, સામાજજક નીવિ,  સમાજ 

સરુક્ષા,સામાજજક સલામિી, સામાજજક કાયદાઓની વિર્ાિના અને િેની 
સમજ  

૧.૨ કલ્યાિ અને વિકાસના કાયો કરિી સસં્થાઓનો ઉદ્દર્િ,સ્િરૂપ અને 
 પ્રકારો. 
૧.૩ સસં્થાઓનુ ંમાળખુ ંઅને લાક્ષચિકિાઓ 
૧.૪ સસં્થાકીય સસં્કૃવિ અને સસં્થાકીય પયાયિરિ 
૧.૫ સસં્થાની સ્થાપના,રજીસ્રેશન 

સ્િઅધ્યયન 
વ્યાખ્યાન 
PPT દ્વારા 
રજૂઆિ 
વ્યાખ્યાન 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ-૨ સાંસ્થા પ્રબાંધ 
૨.૧  સસં્થા વ્યિસ્થાપન(મેનેજમેન્ટ)નો  અથય,મળૂિત્િો/કાયો-

આયોજન,સગંઠન,કમયચારી,વનદેશન,સકંલન,અહિેાલ,બજેટ 
૨.૨  સસં્થાના નાિાકંીય સાધનો - બજેટ,નાિાકંીય સ્ત્રોિ પરદેશી સહાય, 

સ્થાવનક ફાળો,સરકારી અનદુાન, કોપોરેટે સોશ્યલ રીસ્પોન્સીબીલીટી, 
પબ્લીક પ્રાઇિેટ પાટયનરશીપ 

વ્યાખ્યાન 
 
વ્યાખ્યાન 
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૨.૩  કાયયકરોની ર્રિી, બઢિી, િાલીમ, ભવૂમકાઓ,કામગીરીનુ ંમલૂ્યાકંન, 
સઘંર્યવનિારિ  

૨.૪  કારોબારીના ંકાયો અને ભવૂમકાઓ  
૨.૫  સમદુાયમા ંસસં્થાની ઓળખ અને છાપ, જિાબદારીપણુ,ંપારદવશિિા અને 

વિશ્વાસસ્થાવપિ કરિો 

વ્યાખ્યાન 
 
વ્યાખ્યાન 
 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ-3 સાંસ્થાની પ્રવવૃતઓ,કાયયક્રમો અને સપુરિીઝન 
૩.૧ લક્ષ્ય પ્રાપ્્િ માટેની વ્યહૂરચના, ટૂંકાગાળા અન ેલાબંાગાળાના ં કાયયક્રમો, 

કાયયક્રમોનુ ં સચંાલન અને િેનુ ંદસ્િાિેજીકરિ 
૩.૨  જરૂકરયાિ આધાકરિ પ્રયોજના દરખાસ્િ, સાધનોનુ ંસ્િરૂપ,યોગ્યિા 

માટેના ંધોરિો,રેકોડ્ય, મલૂ્યાકંન, સશંોધન    
૩.૩  પકરિિયન અને િેનો પ્રબધં સમાજમા ંથઈ રહલેા પકરિિયનને સમજવુ ં

અને િે પ્રમાિે નીવિ, કાયયક્રમો અને માળખામા ંનિીનીકરિ કરવુ.ં 
૩.૪  કાયયક્રમોની ગિુાત્મક અને ગિનાત્મક અસરોનુ ંવિશ્લેર્િ  
૩.૫ સપુરિીર્નની વિર્ાિના, વસદ્ધાિંો,સપુરિાઈર્રની ભવૂમકા અન ે

જિાબદારીઓ,ર્ારિની સસં્થાઓમા ંસપુરિીર્નનુ ંસ્િરૂપ. 

જૂથચચાય, 
વ્યાખ્યાન 
અનેસ્િપ્રયત્નેદ
રખાસ્િ 
બનાિિી. 
વ્યાખ્યાન 
વ્યાખ્યાન 
PPT દ્વારા 
રજૂઆિ 

મોડયલુ-4 સાંસ્થા વ્યિસ્થાપનની પદ્ધવત, ભવૂમકાઓ અને સાંસ્થાકીય વિકાસ 
૪.૧ સસં્થા વ્યિસ્થાપનની પદ્ધવિઓ - અમલદારશાહી,આપખદુ અને 

લોકશાહી  
૪.૨ ટીમિકયની વિર્ાિના, મહત્િ, ટીમ લીડ્રના ગિુો, ભવૂમકાઓ અને 

અસરકારક ટીમિકયના વિકાસની પદ્ધવિઓ.  
૪.૩ સમાજકલ્યાિ અને વિકાસકે્ષત્રે કાયયરિ સસં્થાઓની વિવિધ ભવૂમકાઓ  
૪.૪ સસં્થાકીય વિકાસ-વિર્ાિના, સસં્થાકીય વિકાસ માટે િતં્ર અચર્ગમ  
૪.૫ સસં્થાકીય વિકાસની પ્રકક્રયા અને િબક્કાઓ 

PPT દ્વારા 
રજૂઆિ 
વ્યાખ્યાન 
વ્યાખ્યાન 
વ્યાખ્યાન 

મોડયલુ-૫ માનવસક આરોગ્ય હોક્સ્પટલમાાં સમાજ કલયાણ િહીિટ  
૫.૧ માનવસક આરોગ્યની હોક્સ્પટલ એક સામાજજક વ્યિસ્થા  
૫.૨ હોક્સ્પટલમા ંમક્લ્ટકડ્વસપ્્લનરી અચર્ગમ: અથય, લાર્ો અને કાયયપ્રિાલી. 
૫.૩ હોક્સ્પટલમા ંસમાજકાયય વિર્ાગ જરૂકરયાિ, માળખુ ંઅને િહીિટ 
૫.૪ કંપનીની સામાજજક જિાબદારી (CSR)ની મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયમા ં

કામગીરી 
૫.૫ મનોચચકકત્સકીય સમાજકાયયની સેિાઓ: ક્રોવનક, એયટુ, ટવમિનલ બીમાર, 

પેચલયેકટિ કેર દદીઓ 

વ્યાખ્યાન 
સ્િઅધ્યયન 
 
સ્િઅધ્યયન 
 
સ્િઅધ્યયન 
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સદંર્યસચુચ: 
1. જનપથ પ્રકાશન, પ્રયોજના દરખાસ્િ વનરૂપિ પ્રવિવધ. 
2. એસ. સી. કાનાિાલા, માનિ સબંધંોનુ ંગવિશાસ્ત્ર, યવુન. ગ્રથં વનમાયિ બોડ્ય  
3. પી. સી. જૈન, સગંઠનાત્મક વ્યિહાર, સરસ્િિી  પબ્લીશસય, જયપરુ  
4. પટેલ આનદંી સ.ુ વ્યિસાવયક સમાજકાયયના આધારસ્િરં્ો, વ્યિસાવયક અચર્વવૃિ પ્રકાશન. 
5. ડ્ૉ. બી. દી. િાિેડ્, પ્રબધંકે મલૂાધાર - વસદ્ધાિં એિ ંવ્યિહાર, RBSA Publishers, Jaipur 
6. શાહ ઘનશ્યામ, ગજુરાિની સ્િૈપ્છછક સસં્થાઓ, સેન્ટર ફોર સોશ્યલ સ્ટડ્ીર્ 
7. પટેલ જગદીશ િી. સગંઠનના ંવસદ્ધાિંો, યવુન. ગ્રથંવનમાયિ બોડ્ય  
8. દસ્તરૂ બી. એન. કોન્ફીલકટ મેનેજમેન્ટે, નિર્ારિ પ્રકાશન 
9. Jacob K. K, Social Policy in India 

10. Verma, R. : Psychiatric Social Work in India (Sage Publisher, New Delhi,1991) 

11.  Baquer, A. : Disability : Challenges Vs Responses (New Delhi 1997) 

12. Park, K. : Textbook of Preventive and Social Medicine, 20th Edition (M/s Banarsidas Bharot.2000) 

13. Lok Sabha Secretarine : National Health Policy(New Delhi) 

14. Voluntary Health Association of India : State of india’s Health (VHAI, New Delhi,1991) 

15. Carson, R.C.Butcher,J.N. and Mineka, S. : Abnormal Psychology and Modern Life(longman, New 

York,1998) 

16. Talboot . J.A. Hales, R.E. : Textbook of Psychiatry. The American Psychiatry Press. (JaypeeBrother , 

Delhi,1994) 

17.  Pathak, S. H. : Medical Social Work (Delhi School of Social Work) 

18. Banerjee, G. R. : Social Service Department : Its organization and Funtions (TISS, Bombay) 

19. French, L.M. : Psychiatric Social Work( The Common Wealth Fund, New York 1940) 

20. World health Organization : ICD-10 (AITBS, New Delhi2002) 

21. Gelder,M. Gath, D. : Oxford Text book of Psychiatry, Oxford University Press (London,1996) 

સત્ર -3 

કોષય-૩૦૫       ક્પ્યટુર સૈધ્ધાંવતક અને પે્રષ્તટકલ             કે્રડીટ-૨ 

             (Computer Theory and Practical, statistical application)           કલાક 30  

હતે/ુ (Learning Outcomes) 
1. To equip students with conceptual clarity on the need purpose and relevance of data processing and 

management. 
2. To equip students with skills of data management, data analysis and presentation of findings. 
3. Provide introduction and understanding to elementary statistics and establish its relevance and 

utility in social work Research. 

1) Introduction to operating system windows 7 (Theory, Practical) 5 Lectures a) My 

Computer 

b) Desktop Seting 

c) Control Panel 
d) Find / Search 
e) My Document 

2) Project report writing (MS Word-2007) Lectures, Discussion, Practical Assignment) 15 
a) Understanding of status bar, Menu bar, Tool Bar 
b) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Print, Print Preview) 
c) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Selat All, Find, Replace, Go to) 
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d) View Menu (Toolbar on/off, Ruler, Header and footer) 
e) Insert Menu (Break, Page Number, Symbol, Comment, Footnote, Picture, Hyperlink) 
f) Format Menu (Font, Bullets, Column, Drop Cap, Change Case, Background) 
g) Tool Menu (Spelling and Grammar, Letter and Mailings) 
h) Table Menu (Draw Table, Insert, Delete, Select, Merge Cells, Split Cells) 

3) Data Processing and management (MS Excel - 2007) (Lectures, Discussion, Practical 

Assignment) 15 
a) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Print, Print Preview) 
b) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Selat All, Find, Replace, Go to) 
c) View Menu (Toolbar on/off, Ruler, Header and footer) 
d) Insert Menu (Cells, Rows, Columns, Chart, Function, (If, Sum, Max, Min, Average), 

Hyperlink) 
e) Format Menu (Cell, Row, Column, Sheet, Conditional Formation) 
f) Tools Menu (Sort, Filter, Validation) 
g) Window Menu (Arrange, Freeze Panes) 

4) Use of Power Point (MS Power Point - 2007) (Lectures, Discussion, Practical 

Aasignment)7 
a) File Menu (New, Open, Close, Save, Save As, Page Setup, Exit) 
b) Edit Menu (Undo, Repeat, Cut, Copy, Paste, Duplicate Slide, Find, Replace) 
c) View Menu (Normal, Slide Sorter, Slide Show, Master) 

d) Insert Menu (New Slide, Duplicate Slide, Slide Number, Date and time, Picture, Diagram, Text 

Box,Chart, Table) 
e) Format Menu (Font, Bullets, Alignments, Slide Design, Slide Layout, Background) 
f) Slide Show (View show, Rehearse Timing, Action Buttons Animation Schemes Custom 

Animation,Slide Transition) 
5) Use of Internet (Lectures, Discussion, Practical) 8 

a) Defination 
b) Browser (IE, Mozila) 
c) Mail (Send, CC, Bcc, Reply, Compose, Attachement, Forward) 
d) Google Search 

Total 50 Lectures of theory and Practical  

Reference books: 

1. Claire Gregor (2006) : Practical Computer Skills for Social Work, www.learningmatters.co.uk 
2. Mehta Falguni : MS Office, Gurjar Prakashan, Ahmedabad 
3. Akbari Atul : (2004) Information Technology Pashva Publication 
4. Soni R. P. Arokar Harshal, Jain Sonal (2009) Working with Personal Computer Software, Book 

India, Publication, Ahmedabad 
 

સ્િૈપ્છછક સસં્થાઓ, હોક્સ્પટલ્સ, સરકારી/ ચબનસરકારી  સસં્થાઓમા ંક્ષેત્રકાયય  

સત્ર: ૩                                                    કે્રડીટ ૭ (કલાક ૧૦૫)  

હતે/ુશીખિાની રીિ/ Learning Outcome  

1 માનવસક સ્િાસ્્યના ક્ષેત્રે કામ કરિી વિવિધ સ્િૈપ્છછક સસં્થાઓ, હોક્સ્પટલ્સ, સરકારી/ 
ચબનસરકારી  સસં્થાઓથી પકરચચિ થાય.  

2 સસં્થાના માળખાથી અને વિર્ન વમશનથી પકરચચિ થાય 
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3 સસં્થાના આિકના સ્ત્રોિ અને અને વિવિધ પ્રોજેતટો વિર્ે જાિકારી મેળિે. 
4 સમાજકાયયની આચારસકંહિા, વસદ્ધાિંો, મલુ્યો અને વશક્ષિ અનસુાર કામ કરિા શીખે.  
 

5 સસં્થા દ્વારા જરૂકરયાિમદં લોકોના સપંકયમા ંઆિે, િથા વ્યક્તિ, જૂથ અને સમદુાયની     
સમસ્યા પરત્િે િેમની સિંેદનશીલિા અને સમાનભુવૂિ વિકસે.  

  
6  વિદ્યાથીની વનરીક્ષિ ક્ષમિા િધે, કામ પ્રત્યેની જિાબદારી િધે, વનિયય શક્તિ વિકસે.  
7 લોકર્ાગીદારીથી કામ કરિાની શક્તિ વિકસે.  
8  સૈદ્ધાવંિક જ્ઞાનને કે્ષત્રકાયય સાથે સાકંળીને અહિેાલ લેખન કરિા શીખે. 

 વિદ્યાથીઓએ ધ્યાનમાાં રાખિાની બાબતો: 

 વિદ્યાથી વનયવમત (સપ્તાહમાાં ત્રણ કદિસ- (માંગળ, ગરુુ અને શકુ્ર) તેણે પસાંદ કરેલી સાંસ્થાની  
મલુાકાત લેિે. 

 ત્રીજા સત્રમાાં ૪૫ કદિસ કે્ષત્રકાયય કરિાનુાં રહિેે.( તેથી િધ ુકદિસો થિે)  
 જિા-આિિાના સમય વસિાય પાાંિ કલાક કામ કરિાનુાં રહિેે.  
 માગયદિયકને વનયવમત મળિાનુાં રહિેે.  
 દૈવનક અહિેાલ વનયવમત લખિાના અને દર અઠિાકડયે િાઈલ માગયદિયકને જમા કરાિિાની રહિેે.  
 કે્ષત્રકાયયની દૈવનક નોંધ માટે અલગથી નોંધપોથી (નોટબકુ) બનાિિી અને વનયવમત માગયદિયકને 

બતાિિી. 
નોંધ:  
સાંસ્થા પોતાની જરૂકરયાત મજુબ વિદ્યાથીઓને કામ સોંપે િે, તેથી અલગ મોડયલુ બનાવ્યુાં નથી 
પરાંત ુ વિદ્યાથી મખુ્યત્િે સાંસ્થાનુાં માળખુાં, વિવિધ વિભાગો, વિઝન –વમિન, આિકના સાધનો, 
કામગીરી, તેમાાં પડતી મશુ્કેલી, કે્ષત્ર મલુાકાત, સમાજ કાયયકરની દરવમયાનગીરી, સૈદ્ધાાંવતક જ્ઞાનનો 
ઉપયોગ, અહિેાલ લેખન િગેરે િીખિે. 

મલૂ્યાકંનની રીિ: 

ક્રમ            વિગિ  માતસય  

૧ કે્ષત્રકાયય અહિેાલ મકુિાની વનયવમિિા  ૫ 

૨ માગયદશયક સાથે બેઠકમા ંવનયવમિિા  ૫ 

૩ ક્ષેત્રમા ંજિાની વનયવમિિા  ૫ 

૪ સસં્થા દ્વારા સોંપિામા ંઆિેલ અને પહલેવવૃિ   ૧૦  

૫ કરેલ કામગીરીમા ંવ્યાિસાવયક જ્ઞાનનો ઉપયોગ-જોડ્ાિ  ૫ 

૬ આંિકરક િાયિા  ૧૦ 

 કુલ આંિકરક મલૂ્યાકંન  ૪૦ 
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સત્ર-૪ 
કોસય ૪01         માનવસક સ્િાસ્્યમાાં સામાજજક કક્રયા, નેટિકકિંગ અને એડ્િોકસી     કે્રડીટ 2 

                 (Social Action, Networking and Advocacy in Mental Health)   કલાક 30 
હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 

1. સમાજકાયયની  પદ્ધવિ િરીકે સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિનુ ંમહત્િ અને િેના વિશેની સૈદ્ધાવંિક 
સમજ કેળિિી. 

2. માનવસક સ્િાસ્્યના ક્ષેત્રમા ંસામાજજક કક્રયા પદ્ધવિના સફળ ઉદાહરિો સમજ મેળિિી. 
3. માનવસક સ્િાસ્્યના સમાજકાયયમા ંએડ્િોકસીની જરૂકરયાિ અને અસરકારકિા અંગેની 

સમજ મેળિિી. 
4. માનવસક સ્િાસ્્યના કે્ષત્રમા ંનેટિકકિંગ કરિા માટેની વ્યિસાવયક કુશળિાઓ વિકસાિિા. 

 
મોડયલુનુાં નાંબર અને નામ િીખિિાની 

પધ્ધવત 

મોડયલુ ૧ સામાજજક કક્રયા પદ્ધવતની સમજ 
૧.૧. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિનો અથય અને વિર્ાિના 
૧.૨. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિનો ઐવિહાવસક વિકાસ 
૧.૩. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિના ંઉદે્દશ્યો અને મહત્િ 
૧.૪. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિના ંવસદ્ધાિંો અને વ્યહૂરચના 
૧.૫. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિના ંકૌશલ્યો 

PPT 

વ્યાખ્યાન 

વ્યાખ્યાન 

PPT 

સ્િાધ્યાય અન ે
સિંાદ 

 (૬ િગય) 
મોડયલુ 2 માનવસક સ્િાસ્્યનાાં કે્ષત્રમાાં સામાજજક કક્રયા પદ્ધવત 
૨.૧. સામાજજક ચળિળોનો અથય અને વિર્ાિના 
૨.૨. વિશ્વ અને ર્ારિમા ંમાનવસક સ્િાસ્્યની ચળિળ 
૨.૩. સામાજજક ચળિળોમા ંવિવિધ સસં્થાઓનુ ંપ્રદાન અને ભવૂમકાઓ 
૨.૪. સામાજજક કે્ષતે્ર કાયયરિ કાયયકરોનુ ંમાનવસક સ્િાસ્્યમા ંપ્રદાન 
૨.૫. સામાજજક કક્રયા પદ્ધવિના ંમોડ્ેલ 

ચચાય 
સ્િાધ્યાય 
વિડ્ીયો પ્રસ્તવુિ 
ચચાય 
PPT 

  (૬ િગય) 
 

મોડયલુ ૩ સામાજજક એડ્િોકસીની સમજ 
૩.૧. સામાજજક એડ્િોકસીનો અથય અને વિર્ાિના વ્યાખ્યાન 
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૩.૨. સામાજજક એડ્િોકસીની પ્રકક્રયા 
૩.૩. સામાજજક એડ્િોકસીની પિૂયિૈયારી 
૩.૪. સામાજજક એડ્િોકસીમા ંઉપયોગમા ંલેિાિી કાયદાકી 

જોગિાઈઓ (RTI, PIL,લોકાયતુિ) 
૩.૫. સામાજજક એડ્િોકસીના સાધનો અને કુશળિાઓ 

PPT 

વ્યાખ્યાન 

 

જૂથચચાય 
 

સ્િાધ્યાય 

  (૬ િગય) 
મોડયલુ 4 માનવસક સ્િાસ્્યનાાં કે્ષત્રમાાં નેટિકકિંગ 
૪.૧. નેટિકકિંગનો અથય અને વિર્ાિના 
૪.૨. માનવસક સ્િાસ્્યના ંક્ષેત્રમાનંેટિકકિંગની જરૂરીયાિ 
૪.૩. અસરકારક નેટિકકિંગ માટે આિશ્યક બાબિો 
૪.૪. માનવસક સ્િાસ્્યના ંક્ષેત્રમા ંનેટિકકિંગની ભવૂમકા  
૪.૫ માનવસક સ્િાસ્્યના ંકે્ષત્રમા ંજરૂરી નેટિકકિંગની કુશળિાઓ 

વ્યાખ્યાન 
જૂથ ચચાય 
PPT 

વનષ્િાિં 
વ્યાખ્યાન 

(૬ િગય) 
મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભયસિૂી: 
1. डॉ.सुरेन्र ससंि और डॉ. पी.डी.मिश्र, (२००७), सिािकायय- इमििास, दशयन एवं प्रणामलया, न्यू रॉयल 

बुक कम्पनी, लखनऊ 
2. िेिस्कर पाण्डेय, ओिस्कर पाण्डेय,सिािकायय, भारि प्रकाशन लखनऊ 

3. પ્રા.કદપક આર.શાહ, પ્રા. યોગેશ આર પડં્યા િથા અન્ય “અસાધારિ મનોવિજ્ઞાન”, પાચંમી 

આવવૃિ, યવુન. ગ્રથં વનમાયિ બોડ્ય. 
4. Sanjay Bhattacharya, (2008), Social Work – An Integrated Approach, Deep & Deep 

publications PVT. LTD. 

5. www.slideshare.net. Why social advocacy 

6. www.yourarticlelibrary.com/sociology/types-of-social-action-according-to.../43755 

7. http://www.sociologyguide.com/social-action/index.php 

8. cdsi.fau.edu/ssw/current-students/social-advocacy/ 

9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761832/ 

10. file:///C:/Users/DELL/Desktop/The%208%20important%20techniques%20for%20effec

tive%20networking.pdf 

11. https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/social-media-mental-

health-negative-effects-depression-anxiety-addiction-memory-a8307196.html 

http://www.slideshare.net/
http://www.sociologyguide.com/social-action/index.php
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2761832/
file:///C:/Users/DELL/Desktop/The%208%20important%20techniques%20for%20effective%20networking.pdf
file:///C:/Users/DELL/Desktop/The%208%20important%20techniques%20for%20effective%20networking.pdf
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/social-media-mental-health-negative-effects-depression-anxiety-addiction-memory-a8307196.html
https://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/social-media-mental-health-negative-effects-depression-anxiety-addiction-memory-a8307196.html
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12. https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/nursing/roles-nursing/mental-health-

nurse/personal-characteristics-and-skills-required-mental-health-nursing 

13. https://www.roberthalf.com.sg/career-advice/career-development/networking-skills 

 
સત્ર-4 

કોસય ૪૦૨    સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાહરેઆરોગ્ય      કે્રડીટ 2 
 (Community mental health and public Health)           કલાક 30  

હતે/ુ વિદ્યાથી શુાં વિખિે? / (Learning Outcomes) 
1) સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય અને જાહરે આરોગ્યનો ખ્યાલ અને ક્ષેત્રોની સમજ 

મેળિિી 
2) ર્ારિમા ંજાહરે આરોગ્યની વ્યિસ્થાનો ઉદર્િ અને વિકાસની સમજ કેળિિી 
3) ર્ારિમા ં જાહરે આરોગ્યને લગિા પડ્કારો અને જરૂકરયાિોની ઓળખ અને સમજ 

મેળિિી 
4) સરકાર અને ચબન-સરકારી સસં્થાઓ દ્વારા સચંાચલિ સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય અને 

જાહરે આરોગ્ય વ્યિસ્થાઓનુ ંઆલોચનાત્મક સમજ કેળિિી  
5) સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય કાયયક્રમોના વિકાસ માટે જરૂરી આયોજન, અમલીકરિ, 

દેખરેખ, અનેમલુ્યાકંન ની સમજ મેળિિી 
મોડયલુનુાં નાંબર અને નામ િીખિિાની 

પધ્ધવત 
મોડયલુ ૧ જાહરે આરોગ્યનો ખ્યાલ અને કે્ષત્રોની સમજ 
૧.૧. જાહરે આરોગ્ય એટલે શુ?ં અને િેને સબંવંધિ ખ્યાલો: ચેપી  

રોગો, ચબન-ચેપી રોગો, જાહરે સ્િછછિા, િગેરે. 
૧.૨. રોગો થિાના કારિો અનેસર ઓસ્ટીન િેડ્ફોડ્ય કહલ દ્વારા  

સમદુાયમા ંરોગ ફેલાિા સબંવંધિ આપેલ માપદંડ્ 
૧.૩. જાહરે રોગોથિાના કારિો અને િેના જોખમોની ચકાસિી કરિા  

શીખવુ ં
૧.૪. જાહરેઆરોગ્યમાઅંટકાયિ અને અટકાયિના િબક્કાઓ:  

િદુંરસ્િ લોકોની જાહરે રોગોના અટકાયિમા ંભવૂમકા 
૧.૫.જાહરે આરોગ્ય સિંધયનની પદ્ધવિઓ: િબીબી િપાસ(Screening), 

િિયન પકરિિયન માટે પરામશયન (Counselling Patients on 
Behaviour Change), આરોગ્ય પ્રોત્સાહન માટેHealth Belief 
Model અને Ecological Model, 

PPT 

 

 

વ્યાખ્યાન 

 

 

વનષ્િાિં 
વ્યાખ્યાન 

 

 

સ્િાધ્યાય અન ે
સિંાદ 

 

 

 

(૬ િગય) 

https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/nursing/roles-nursing/mental-health-nurse/personal-characteristics-and-skills-required-mental-health-nursing
https://www.healthcareers.nhs.uk/explore-roles/nursing/roles-nursing/mental-health-nurse/personal-characteristics-and-skills-required-mental-health-nursing
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મોડયલુ 2 જાહરે આરોગ્યમાાં ઐવતહાવસક બદલાિ અને વિકાસ 
૨.૧. વિશ્વમા ંજાહરે આરોગ્ય સબંવંધિ બદલાિ અને વિકાસ 
૨.૨. ર્ારિમા ંજાહરે આરોગ્ય સબંવંધિ વનષ્િાિં કવમટીઓના 

એહિાલ  અને ર્લામિો 
૨.૩ .ર્ારિમા ંજાહરે આરોગ્ય સધુારિા સબંવંધિ પડ્કારો 
૨.૪. જાહરે આરોગ્યના અચર્ગમો: િસ્િી આરોગ્ય 

અચર્ગમ(Population Health Approach), આરોગ્ય મલુ્યાકંનના 
માપદંડ્નો અચર્ગમ(Determinants of Health): આિક અને 
સામાજજક દરજ્જો, સામાજજક સહાયનુ ંમાળખુ,ં વશક્ષિ, રોજગારી 
અને કામની ક્સ્થવિ, િાિાિરિ અને ર્ૌગોચલક ક્સ્થવિ, જાિી 
અને સસં્કૃવિ, વ્યક્તિગિ આરોગ્ય વ્યિહારો અને વનિારિ 
કુશળિાઓ િગેરે  

૨.૫. જાહરે આરોગ્ય કે્ષત્રમા ંર્વિષ્યની કદશા અને રક્ષ્ટ;સામદુાવયક 
માનવસક આરોગ્ય સેિાઓ સાથેિેનોસબંધં. 

વિડ્ીયો પ્રસ્તવુિ 
 
સ્િાધ્યાય 
ચચાય 
 
 

PPT 

 

 

 

 

ચચાય 
 

 

 

 

(૬ િગય) 
મોડયલુ ૩ ભારતમાાં માનવસક આરોગ્ય સેિાઓનુાં ચિત્ર 
૩.૧ ર્ારિમા ંસામદુાવયક માનવસક આરોગ્યની ઐવિહાવસક પષૃ્ઠભવૂમ  

અને ર્લામિો 
૩.૨ ર્ારિમાસંમકાલીન સમય સધુી જોિામા ંઆિેલાપડ્કારો: સહાય 

મેળિિાના અિરોધક પકરબળો, જરૂકરયાિ અને સારિાર 
િછચનેી  ગેપ. 

૩.૩ અત્યાર સધુીમા ંનીવિવિર્યક અને અમલીકરિ સબંવંધિ 
લેિાયેલા પગલાઓ 

૩.૪ રાષ્રીય અને જીલ્લા સ્િરના માનવસક આરોગ્ય કાયયક્રમોમા ં
આિેલા પકરિિયનો 

PPT 

 

 

સ્િાધ્યાય અન ે
ચચાય 
 

વ્યાખ્યાન 

સ્િાધ્યાય 

 

 

 

(૬ િગય) 
મોડયલુ 4 સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય અને મનોચિકકત્સકીયસમાજકાયય 
૪.૧. સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય વિર્ાિના 
૪.૨. સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય સેિાઓમા ંમનોચચકકત્સકીય સમાજ 

કાયયકરની ભવૂમકા 
૪.૩. સામદુાવયક માનવસક આરોગ્ય સરં્ાળમા ંચબન-સરકારી 

સસં્થાઓની ભવૂમકા અને કામગીરી 
૪.૪. માનવસક આરોગ્ય સરં્ાળ અનેમાનવસક રોગોની અટકાયિમા ં 

સામદુાવયક સસંાધનો 

વ્યાખ્યાન 
જૂથ ચચાય 
PPT 

 

વિદ્યાથીઓ દ્વારા 
પ્રસ્તવુિ 

 

વનષ્િાિં 
વ્યાખ્યાન 
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૪.૫ જાહરે આરોગ્ય અને માનવસક આરોગ્ય સબંવંધિ ગાધંીજીના 
વિચારો 

(૬ િગય) 

મોડયલુ 5 પ્રિતયમાન સમયમાાં સમદુાયમાાં માનવસક આરોગ્ય સાંબાંવધત સમસ્યાઓ 
૫.૧. આપઘાિ: ર્ારિના સદંર્યમા ં
૫.૨. વ્યસન અને વ્યસનમકુ્તિ કેન્રો 
૫.૩. સમદુાયમા ંિાઈરોગની સરં્ાળ 
૫.૪. સમદુાયમા ંજાગવૃિ ચળિળ અને પડ્કારો  
૫.૫. સમદુાયમાઆંરોગ્ય સરં્ાળ માટે સરં્વિિ જોડ્ાિ 

PPT 

સ્િાધ્યાય 

PPT 

વિડ્ીયો પ્રસ્તવુિ 

સિંાદ 

(૬ િગય) 
મલૂયાાંકન પધ્ધવત : 
૧ કસોટી -૨૦ માકય િિયનાત્મક પ્રકારના પ્રશ્નો  

          -૨૦ માકય હતેલુક્ષી અને ટૂંકા પ્રકારના પ્રશ્નો  

૨ સ્િાધ્યાય -૧૦ ગિુ  
૩ રજૂઆિ/જુથ ચચાય -૧૦ ગિુ  

સાંદભયસિૂી: 

14. https://file.scirp.org/pdf/Health20111200001_61030332.pdf 

15. https://mhpolicy.files.wordpress.com/2011/05/mental-health-e-

book_published10oct20041.pdf 

16. http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B0642.pdf 

17. http://medind.nic.in/daa/t13/i2/daat13i2p265.pdf 

18. http://icmr.nic.in/icmrnews/mph/NIE_MPH_Brochure_2018-1_173.pdf 

19. http://medind.nic.in/ibl/t11/i1/iblt11i1p1.pdf 

20. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/8917/7/07_chapter%201.pdf 

21. http://documents.worldbank.org/curated/en/557711468255240941/pdf/wps37

87.pdf 

22. https://novascotia.ca/dhw/publications/Public-Health-Education/Public-Health-

101-An%20Introduction-to-Public-Health.pdf 

23. http://colleges.jazanu.edu.sa/phtm/Documents/Electronic%20Library/Introductio

n%20to%20Public%20Health-Mary%20Jane.pdf 

24. http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/CIPIH23032006.pd

f 

https://file.scirp.org/pdf/Health20111200001_61030332.pdf
https://mhpolicy.files.wordpress.com/2011/05/mental-health-e-book_published10oct20041.pdf
https://mhpolicy.files.wordpress.com/2011/05/mental-health-e-book_published10oct20041.pdf
http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B0642.pdf
http://medind.nic.in/daa/t13/i2/daat13i2p265.pdf
http://icmr.nic.in/icmrnews/mph/NIE_MPH_Brochure_2018-1_173.pdf
http://medind.nic.in/ibl/t11/i1/iblt11i1p1.pdf
http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/8917/7/07_chapter%201.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/557711468255240941/pdf/wps3787.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/557711468255240941/pdf/wps3787.pdf
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403               કેન્દ્ર વનિાસ  સત્ર 4   સમાજકાયય અનસુ્નાતક (મનોચિકકત્સા)                                              

કે્રડીટ – ૭ (કલાક -૧૦૫) 

હતે/ુ  વિદ્યાથી શુાં િીખિે? (Learning Outcome)  

1) સસં્થાની જુદી- જુદી પ્રવવૃિઓ વિશેની વિસ્તિૃ જાિકારી મેળિે. 

2)  સસં્થાના કાયયક્ષેત્રમા ંરહી વિદ્યાથીઓએ સસં્થાકીય કામગીરીનો પ્રત્યક્ષ અનરુ્િ મેળિે  

3)  સસં્થાકીય કામોની વ્યહુરચના, જુદા-જુદા કાયયક્રમો, નીવિ અને સમસ્યા વનિારિ અંગેના ઉકેલો 

વિશેની જાિકારી પ્રા્િ કરે.  

4) સસં્થાકીય સચંાલન સબંધંી વિવિધ બાબિો વિરે્ની જાિકારી પ્રા્િ કરે.  

5) િગય ખડં્મા ંમેળિલે સમાજ કાયયના િૈજ્ઞાવનક જ્ઞાનના વશક્ષિને વ્યિહારમા ંઅમલ કરિા શીખે. 

6) સમાજકાયયની આચારસકંહિા, વસદ્ધાિંો, મલુ્યો અને વશક્ષિને આત્મસાિ કરિા શીખે.  

કેન્દ્ર વનિાસનુાં આયોજન: 

 કેન્દ્ર વનિાસ 45 કદિસનો રહિેે.  
 માનવસક સ્િાસ્્યના કે્ષત્રમાાં કામ કરનારી સાંથામાાં (સરકારી/ ચબન સરકારી)  વિદ્યાથીને કેન્દ્ર વનિાસ 

કરિાનો રહિેે.  
 કેન્દ્ર વનિાસ એ વનિાસી કાયયક્રમ િે માટે વિદ્યાથીએ સાંસ્થાના કાયયવિસ્તારમાાં  રહીને કામગીરી 

કરિાની રહિેે.  
 કેન્દ્રવનિાસ અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે સ્િખિે કરિાનો રહિેે.  
 સાંથામાાં વિદ્યાથીએ કરેલ કામગીરને આધારે વિદ્યાથીઓનુાં મલૂયાાંકન સાંથાએ કરિાનુાં હોય િે.  
 સાંસ્થામાાં કામગીરીના દૈવનક અહિેાલ તેમજ કેન્દ્ર વનિાસનો અહિેાલ વિદ્યાથીએ માગયદિયતને 

આપિાનો રહિેે.  
 કેન્દ્રવનિાસ દરવમયાન વિભાગીય અધ્યાપકો દ્વારા સપુરિીઝનની કામગીરી કરિામાાં આિિે.  
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મોડયલુ  વિગત 

 

િીખિિાની 
પધ્ધવત 

મોડયલુ-૧ સસં્થાનો સઘન પકરચય 
- સસં્થાની સ્થાપના  
- સસં્થાનુ ંમાળખુ ં 
-  સસં્થાના આિકના સ્ત્રોિો  
- સસં્થાની પ્રવવૃિઓ  
- સસં્થાની વસદ્ધદ્ધઓ   

મલુાકાત  
િિાય  
માકહતી 
પકુ્સ્તકાઓ  
અિલોકન  

મોડયલુ-૨  સસં્થાએ સોપેલ કામગીરી  
      - સસં્થાના માગયદશયન હઠેળ સોપાયેલ કામગીરી કરિી  
      - સ્િાિંત્ર રીિે અથિા સસં્થાના કાયયકિાય સાથે ચોક્કસ  
         કાયો હાથ ધરાય િ ેજરૂરી  છે.  
       

સાંસ્થાના 
માગયદિયક મજુબ  
િિાય  
કે્ષત્રકાયય 
મલુાકાત  

મોડયલુ-3  માનવસક સ્િાસ્થયના ક્ષેતે્ર કાયયરિ જુદી જુદી સસં્થાઓની 

મલુાકાિ (હોક્સ્પટલ, કડ્ક્સ્રતટ મેન્ટલ હલે્થ પ્રોગ્રામ કામગીરી) 

મલુાકાત  
િિાય  

મોડયલુ-4 સમાજકાયયના સૈદ્ધાવંિક જ્ઞાનનો ઉપયોગ  
- વસદ્ધાિંો, કુશળિાઓ, મલૂ્યો, આચારસકંહિા, િલિોિો 

વ્યાિહાકરક ઉપયોગ.  

- સમાજકાયયની જુદી- જુદી પદ્ધવિઓનો ઉપયોગ  

માગયદિયક સાથે 
િિાય વિિારણા  

મોડયલુ-5  દસ્તાિેજીકરણ  
 - દૈવનક અહિેાલ િેમજ કેન્ર વનિાસનો અહિેાલ લખેન  

માગયદિયક સાથે 
મલુાકાત   

-િિાય 
મલૂયાાંકનની રીત: (સત્ર: 4) 

ક્રમ            વિગિ  માતસય  

૧ ક્ષેત્રમા ંસોંપિામા ંઆિેલ અને કરેલ કામગીરી  ૧૦ 

૨ સસં્થાએ સોપેલ મલૂ્યાકંન કરપોટય મજુબ  ૧૦ 

૩ કરેલ કામગીરીમા ંવ્યાિસાવયક જ્ઞાનનો ઉપયોગ-જોડ્ાિ  ૦૫ 

૪ દસ્િાિેજીકરિ (દૈવનક અહિેાલ િેમજ કેન્ર વનિાસનો અહિેાલ 
લેખન) 

૦૫ 

૫ આંિકરક િાયિા  ૧૦  

 કુલ આંિકરક મલૂ્યાકંન  ૪૦ 
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કોસય- 405  સમાજકાયય શૈક્ષચિકપ્રિાસ 

કોસય-૪૦૪  િૈક્ષચણક પ્રિાસ  (Social Work Educational Tour )   કે્રડીટ-2 

 સમાજકાયય (મનોચચકકત્સાના) અભ્યાસક્રમ અનસુાર સમાજકાયય વિર્ાગ દ્વારા વશક્ષિના ર્ાગ રૂપે 

ફરજજયાિ વિધાથીઓ માટે વિવિધ પ્રદેશમા ં મનોચચકકત્સાના ક્ષેત્ર ે કાયયરિ સરકારી અને ચબન સરકારી 

સસં્થાઓનો પકરચય કરાિિા માટે 10 કદિસનુ ં “શૈક્ષચિક પ્રિાસ” આયોજન કરિામા ંઆિે છે. શકૈ્ષચિક 

પ્રિાસ  એ વિધાથીએ બે િર્યના અભ્યાસ દરવમયાન સમાજકાયયના મનોચચકકત્સાના  ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ 

અને ક્ષેત્રકાયય કરિાનુ ંરહ ેછે. િે ક્ષેત્રોમા ંજે સસં્થાઓ િર્ોથી કાયય કરે છે િેની પ્રત્યક્ષ મલુાકાિ કરીને 

જાિિા સમજિાનો પ્રયાસ કરિામા ંઆિે છે.  િેમાથંી વિધાથી સમાજકાયયકરને સસં્થાઓનુ ંવમશન, ધ્યયે 

અને કાયયપધ્ધવિઓની જાિકારી પ્રા્િ કરે છે. પ્રિાસના માધ્યમથી વિચર્ન્ન પ્રદેશોનો પકરચય થાય છે, 

જે િે પ્રદેશ અને વિસ્િારની જરૂકરયાિ મજુબ સસં્થાઓના કાયોને ઓળખિાની િક મળે છે. જે િે પ્રદેશમા ં

સસં્થાઓ કેિી રીિે માનવસક સ્િાસ્થયની સારિારના કાયો કરે છે. િેની સમજિ વિકસાિે છે. પોિે આિા 

પ્રાકરના કાયો કરિામા ંસમાજકાયયકર િરીકે કાયય કરિા માટે પે્રકરિ પિ થાય છે.   

હતેઓુ : 
1. ગજુરાિ/ર્ારિના ંભરૂ્ૌગોલીક પ્રદેશના ંકુદરિી પયાયિરિ અને સામાજીક પયાયિરિ નો 

પરીચય કરાિિો.   
2. ગજુરાિ/ર્ારિમા ંકાયયરિ વિકાસ સસં્થાઓનો પકરચય કરાિિો.વિકાસ સસં્થાઓએ  હાથ ધરેલા ં

વિકાસકાયોના ંમદુ્દાઓ કે સમસ્યાઓથી પકરચીિ કરાિિા.   
3. વિકાસ કાયો કરિા માટેની કફલસફુી, માન્યિાઓ, વસધ્ધાિંો,કાયયપધ્ધવિ,સસં્થાનુ ંમાળખ ુઅને 

કાયયક્રમોની જાિકારી આપિી. 
4. વિકાસકાયોના ંઉદે્દશો અને પકરિામોનો સબધં સમજાિિો.  
5. સસં્થાના ંસ્થાપકો, સચંાલકો અને કાયયકરની કાયય કરિાની પ્રેરિા અને કાયયશલૈીનો પકરચય 

કરાિિો. 
6. વિચર્ન્ન વ્યિસ્થાિતં્ર, સરકારી, ચબનસરકારી સસં્થાઓ દ્વારા કરિામા ંઆિેલી દરવમયાનગીરી/ 

હસ્િક્ષેપો અને વ્યહૂરચનાઓનુ ંવિશ્લેર્િ કરવુ.ં 
7. સસં્થાઓ દ્વારા કરિામા ંઆિેલી દરવમયાગીરીથી ચોક્કસ લચક્ષિ જૂથોના જીિન ઉપર થયેલી 

અસરોની આલોચના કરિાની ક્ષમિા વિકસાિિી. 
8. વિધાથી સમાજકાયયકરની વ્યાિસાવયક કુશળિાઓ વિકસાિિી. 
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પાઠયક્રમ      10 કદિસ,     કુલ 76 કલાક *  

યવુનટ- 1. શૈક્ષચિક પ્રિાસના આયોજનનો (દરખાસ્િ અને પિૂય િૈયારી) િબક્કો શીખિાની 
પધ્ધવિ 

 શૈક્ષચિક પ્રિાસના મદુ્દાઓ અને િેના અભ્યાસની આિશ્યકિાની સમજિ વિકસાિિી  
 શૈક્ષચિક પ્રિાસના સ્થળો અને રુટની પસદંગી કરિી અને પ્રિાસ આયોજનની મજૂંરી 

મેળિિી.  
 શૈક્ષચિક પ્રિાસમા ંજે સસં્થાઓ અને સ્થળોની મલુાકાિ લેિાના છીએ િે સસં્થા અને 

પ્રદેશ વિરે્ની માકહિી પ્રા્િ કરિી. 
 શૈક્ષચિક પ્રિાસના સ્થળો અને સસં્થાઓમા ંમલુાકાિ માટેની મજૂંરી મેળિિી.     
 શૈક્ષચિક પ્રિાસ માટે િાહન વ્યિસ્થા અને ર્ોજન વ્યિસ્થા, રાવત્ર રોકાિ અને 

કહસાબિતં્રની ખાિરી કરિી. 
 શૈક્ષચિક પ્રિાસના ખચયનો અંદાજ અને િે મજુબ ફડં્, દાન કે સહયોગ રાવશ એકત્ર 

કરિી.  
 શૈક્ષચિક પ્રિાસના આયોજન અને અમલીકરિ માટેની જિાબદારીઓ સ્િીકારિી અને 

જિાબદારી કેિી રીિે વનર્ાિશે અને િેમા ંકાયય રીિ કેિી રહશેે ? િેની સમજિ. 
 શૈક્ષચિક પ્રિાસના પાયાના વનયમો, કદનચયાય અને આચારસકંહિાની સમજિ   

સિંાદ,  
ચચાય, 
સ્િાધ્યાય  

યવુનટ- 2. શૈક્ષચિક પ્રિાસના અમલીકરિનો(વ્યિસ્થાિતં્ર અને િહીિટીિતં્ર) િબક્કો  
શૈક્ષચિક પ્રિાસના અમલીકરિનો (વ્યિસ્થાિતં્ર અને િહીિટીિતં્ર) િબક્કોમા ંમખુ્યત્િે 
નીચે મજુબ રહશેે.   
7. શૈક્ષચિક પ્રિાસના વનયિ કરેલા આયોજન મજુબના સ્થળોની મલુાકિ, સપંકય , 

સિંાદો, વનષ્િાિો સાથે ચચાય, વ્યાખ્યાન, 
8. દૈવનક અહિેાલ લેખન અને કફડ્બેક બેઠકો.  

કાયયક્રમ 
ગોઠિિ, 
મલુાકાિ, 
સપંકય ,  
સિંાદ, 

યવુનટ- 3. શૈક્ષચિક પ્રિાસનુ ંઅહિેાલ લખેન, મલૂ્યાકંનનો િબક્કો  

1. શૈક્ષચિક પ્રિાસનો સિયગ્રાહી અહિેાલ લખેન. 
2. શૈક્ષચિક પ્રિાસનો હતેઓુના સદંર્ે મલૂ્યાકંન-પરીક્ષા  
 

અહિેાલ 
અને 
લેચખિ 
પરીક્ષા  

મલૂ્યાકંન માળખુ ં( શૈક્ષચિક પ્રિાસનુ ંમલૂ્યાકંન પ્રિાસ સયંોજક નીચેના માળખા મજુબ કરશે.)  

ક્રમ  મલૂ્યાકંન માળખુનં ુ ંસ્િરૂપ  % ર્ારાકં 

1  શૈક્ષચિક પ્રિાસની લેચખિ પરીક્ષા 50  

2  શૈક્ષચિક પ્રિાસનુ ંદસ્િાિજેીકરિ 25  

3  શૈક્ષચિક પ્રિાસમા ંસહર્ાગીદારી, વનયવમયિિા 25  
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