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                        یپرستار یکارشناسترم دوم :  یلیتحص ی مقطع و رشته        یپرستار :یگروه آموزش     ییو ماما یدانشکده: پرستار

 96-97اول  مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

 روانشناسی فردی و اجتماعی پیش نیاز:     تئوری د:نوع واح  واحد   2تعداد واحد:(     1پرستاری بهداشت روان): نام واحد درسی

 مسئول درس: تعداد دانشجویان:       3کالس مکان برگزاری:  11-12 :ساعتدوشنبه     زمان برگزاری کالس: روز

 8 -11سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:            دکتر ساکی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

باالقوه  یهاایتوانائ ییاو ، شناساا یاساسا یازهاایشناخت  انسان و ن نهیدر زم نشیاین درس کسب دانش و بدر 

باا علال و  یی، آشانا یپرساتار ندیدر چارچوب فرآ انیارتباط با مددجو یو بالفعل ، مفهوم خود ، اصول برقرار

 تیاو معنو یحران ها ، نقاش ماهاهب الهاب و یروان یبا فشارها یی، آشنا یاختالالت روان جادیعوامل  موثر در ا

 باه نیبهداشات روان ماد ن ار اسات هم نا هیاول یبر مراقبت ها دی، تاک یو درمان اختالالت روان یریشگیدر پ

 شد . خواهد دیتاک یپرستار ندیتفکر خالق در کاربرد فرآ یمهارتها تیتقو

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

،علال و عوامال   شاتنیاو ، مفهاوم خو یاساسا یازهایاشت روان ، انسان و نبهد یدانشجو با اصول و مبان ییآشنا

بهداشات روان در  هیااول یبار مراقبات هاا دیااز آنهاا باا تاک یریشاگیو طارق پ یروانا یهایماریموثر در بروز ب

جهت حفا  و توساعه ساالمت  یارپرست یها صیبر تشخ یمبتن یمراحل مختلف رشد ، ارائه مداخالت پرستار

 د ، خانواده و جامعهروان فر

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

تعریف بهداشت روان ، مفاهیم و اصول بهداشت روان را بیان نماوده و نقاش خاانواده ، مدرساه و جامعاه را -1

 در تامین بهداشت روان توضیح دهند.

ساان را توضایح داده و اهمیات شاناخت آنهاا را از ن ار بهداشات روان نیازها و توانائیهای بالقوه و بالفعل ان -2

 بیان نمایند .

 مفاهیم بحران و استرس را توضیح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان نمایند . -3

مفاهیم ارتباط و ارتبااط درماانی را بیاان نماوده و کااربرد آنهاا را در پرساتاری بهداشات روانای بار اسااس  -4

 د پرستاری توضیح دهند.فراین

 عالئم و نشانه های بیماریهای روانی را توضیح دهند. -5

 (بیان نمایند.S.Eمفهوم خود را تعریف نموده و ارتباط آن را با احساس ارزشمندی ) -6
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 های تدریس:شیوه

پرساااااااش و    سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پاسخ

یاااادگیری مبتنااای بااار   (PBLسئله)یادگیری مبتنی بر حل م  بحث گروهی

 (TBLتیم)

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع در تمامی جلسات کالس .1

 ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی و مشارکت فعال در مباحث کالسی .2

 در تمام جلسات و پرسش و پاسخ زیانجام کوئ یآمادگ .3

  عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس  .4

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  :  لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 51ترم انیپاآزمون    نمره درصد 41ترم  انیآزمون م

 نمرهدرصد  11 شرکت فعال در کالس   نمره  درصد 11 فیانجام تکال

 ----------( دیموارد )لطفاً نام ببر ریسا

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه   پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببرید(: مطالعهمنابع پیشنهادی برای 

 :منابع انگلیسی -

1.Jordan HalterMargaret.Varcarolis, Elizabeth  (2013) . Varcarolis' Foundations of 

psychiatric mental health nursing, seventh edition, saunders .. 

2.  Fortinash, H . W &Holodayworret (2011), psychiatric mental health nursing,(5thed . )  

, Mosby. 

3. Stuart &Sundeen (2008) . Principles & practice of psychiatric nursing.(9ih ed ) USA. 

Mosby. 

4.Carson , V.B. (2008) Mental Health Nursing. ( 2, illustrated) Philadelphia : W.B. 

Saunders . 
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 منابع فارسی:

نشر  1393،  1بهداشت روان  یقهرمان ، پرستار یعالم ی، محمود دهیحم یلولت یمی، ع  دجوادیس ینی، حس داهللی یجنت  -1

 جامعه نگر

،چاپ اول،انتشارات 1بهداشت روان  ی(،روانپرستار1384)دیسع ،یآقا جان یدا؛حاجی،شیدی؛امیعل ،احمدینوقاب یاسد  -2

 .کامران

 .عیرف شهی،چاپ هفتم،انتشارات اند1بهداشت روان ی(، روان پرستار1389)دی،سعیکوشان،محسن،واقع -3

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر ساکی معرفی درس 25/6/96 1

 ˶ مقدمه و تعریف بهداشت روان 3/7 2
 ˶ مفاهیم ، اهداف و اصول بهداشت روان 11/7 3
 ˶  ندگیبهداشت روان در دوران مختلف ز 17/7 4
 ˶ ادامه مبحث قبل، نقش خانواده ، مدرسه و اجتماع در سالمت روان 25/7 5
مفهوم خود ، انواع پیشگیری در بهداشت روان ، عوامل مستعد  1/8 6

 کننده بیماریهای روانی

˶ 

 ˶   انسان از دیدگاههای مختلف 8/8 7

 ˶ فعل در انسانادامه مبحث قبل ، نیازها و توانائیهای بالقوه و بال 15/8 8

 ˶  عالئم و نشانه های اختالالت روانی  ، اختالالت تفکر 22/8 9

 ˶  اختالالت ادراك ، هیجان ، حاف ه ، اختالالت رفتاری 29/8 11

 (MSE) اصول معاینه وضعیت روانی یروان مارینحوه مصاحبه با ب 6/9 11

 نحوه تهیه شرح حال از بیمار روانی

˶ 

 ˶  لگوهای ارتباطی ، عوامل موثر بر ارتباط، ا ارتباط 13/9 12

 ˶  درمانی ، استراتژیهای ارتباط درمانی ، موانع ارتباطی ارتباط 21/9 13

 ˶  و سازگاری استرس 27/9 14

 ˶ های سازگاری ، بحران و مراقبتهای پرستاری مربوطه مکانیسم 2/11 15

 ˶ ایرانروانپزشکی و روانپرستاری در جهان و  تاریخ ه 9/11 16

  امتحان پایان ترم  17
 


