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

 96-97اول  مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

 تئورید:نوع واح   د     واح 2      تعداد واحد:              روان یها یماریپرستاری ب: نام واحد درسی

 21-22 :ساعت دوشنبه    زمان برگزاری کالس: روزپرستاری بهداشت روان     پیش نیاز:

 دکتر ساکی )به ترتیب حروف الفبا(: ساتیدا     تعداد دانشجویان:        2کالس شماره مکان برگزاری: 

 8-21سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 هید()لطفا شرح د شرح دوره:

آنهها  و  یو طبقهه بنه  یاين درس به منظور كسب دانش و بينش دانشجويان در جهت شناخت انواع اختالالت روان

جسمی ه روانی ، اجتماعی و  ی، درمان ها و مراقبت ها یبه اشت روان هياول یبر مراقبت ها  يبا تاك یريشگيطرق پ
 . ردده ميگپرستاری مناسب در هر مورد ارائ ن يبر فرآ یمبتن یمعنو

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

با مشکالت آنها ، كاربرد مهارتهای  يیو آشنا یبا اختالالت روان  انيم دجو شتريدانشجو جهت شناخت ب یآماده ساز
م دجويان و طرح و اجرای ته ابير  یارتباط درمانی در بررسی و تشخيص نيازهای جسمی ه روانی ، اجتماعی و معنو

 پرستاری یپيشگيری تا نوتوانی بر اساس تشخيص ها پرستاری مناسب از

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 بيان نماين . DSM V  یصيتشخ یفهرست طبقه بن ی بيماريهای روانی را بر اساس مالكها -1

 ش درمانی آنها را شرح دهن .انواع درمانهای مت اول در روانپزشکی را توضيح داده و تاثير رو -2

 انواع بيماريها و اختالالت روانی را با ذكر مشخصات، عالئم، درمان و مراقبت های پرستاری ويژه هر يك بيان نماين . -3

 فوريتهای روانپزشکی و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهن . -4

 

 های تدریس:شیوه

 رسش و پاسخپ   سخنرانی برنامه ريزی ش ه   سخنرانی

 (TBLيادگيری مبتنی بر تيم)  (PBLيادگيری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

  :Case Report )لطفاً نام ببري ( ساير موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ی جلسات كالسمحضور به موقع در تما .1

 اركت فعال در مباحث كالسیمشو ورود به كالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث كالسی  .2

 مربوط و ارائه فرآين  پرستاری یماريب سيكانتخاب  در تمام جلسات و پرسش و پاسخ زيانجام كوئ یآمادگ .3

 ع م استفاده از گوشی تلفن همراه در كالس  .4
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 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالي   خته و گچت  وايت برد
  ئو پروژكتوروي ببري ( لطفاً نام)  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درص  03آزمون پايان ترم   نمره درص  03آزمون ميان ترم 

 نمره درص  03شركت فعال در كالس     نمره درص 03انجام تکاليف 
 ----------ببري (  ناماً لطفساير موارد )

 

 نوع آزمون
  غلط -صحيح جور كردنی          ایچن گزينه       پاسخ كوتاه     تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببري ( ساير موارد

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 :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 . 

 منابع فارسی:

 .(، ترجمه اقدس دواچی. انتشارات شهرآب2772تاون سند، مری ماسی. تشخیص های پرستاری روانی ) -2

، محبوبه صفوی ، تهران : ( . پرستاری بهداشت روان ) اختالالت خلقی ( . ترجمه مریم رصدی 2782کارسون ، ورنابز ) -2

 . اشراقیه

( . پرستاری بهداشت روان ) اختالالت تفکر ( . ترجمه مریم رصدی ، محبوبه صفوی ، تهران : 2782کارسون ، ورنابز )  -7

 . اشراقیه

صفوی ، ( . پرستاری بهداشت روان ) استرس و اختالالت اضطرابی ( . ترجمه مریم رصدی ، محبوبه 2782کارسون ، ورنابز )-4

 . تهران : اشراقیه

( . پرستاری بهداشت روان ) پسیکو فارماکولوژی ( . ترجمه مریم رصدی ، محبوبه صفوی ، تهران : 2782کارسون ، ورنابز )-5

 . اشراقیه

نشر  2797،  2بهداشت روان  یقهرمان ، پرستار یعالم ی، محمود دهیحم یلولت یمی، عظ دجوادیس ینی، حس داهللی یجنت-6

 عه نگرجام



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

یدکتر ساک معرفي درس 25/6/96 2  

انواع درمانهاي متداول در بيماران  ، طبقه بندي بيماريهاي رواني 3/7 2

  )) انواع ،  عوارض ، مراقبتها کيکوتيسا يآنت يرواني ، داروها

˶ 

 يو مراقبتها کيکوتيسا يآنت ياز داروها ياشن يحرکت عوارض 01/7 7

کننده  ليتعد يو داروها يضد افسردگ يمربوطه  ، داروها

 )، انواع ،  عوارض ، مراقبتها کيکوتيسا يآنت يخلق ) داروها

˶ 

و  ECT ضد اضطراب )انواع ،  عوارض ، مراقبتها ( ـ يداروها 07/7 4

 مراقبتهاي پرستاري مربوطه

˶ 

، اتيولوژي، اپيدميولوژي، سير و پيش آگهي  ايرناسکيزوف 25/7 5

 يزوفرنيوانواع اسک

˶ 

تشخيصي اسکيزوفرني ، درمان و مراقبت ها و  معيارهاي 0/8 6

  هاي پرستاري مربوطه صيتشخ

˶ 

 Case ارائه ،  يساير اختالالت سايکوتيک ، ارائه کار گروه  8/8 7

report 

˶ 

خلقي، اختالل افسردگي اساسي و  اختالالت،   ترم انيم امتحان 05/8 8

 مراقبتهاي پرستاري مربوطه

˶ 

هاي  صيدو قطبي )انواع ، درمان ، مراقبتها و تشخ اختالالت 22/8 9

 ) پرستاري مربوطه

˶ 

، اختالالت اضطرابي  Case reportارائه،  يکار گروه ارائه 29/8 21

 ) هاي پرستاري مربوطه صي)انواع ، درمان ، مراقبتها و تشخ

˶ 

 ˶ مبحث قبل ، اختالالت تجزيه اي ادامه 6/9 22

 ˶ شخصيت اختالالت 03/9 22

 ˶  اختالالت سوء مصرف مواد  21/9 27

 ˶ سوماتوفرم و مراقبتهاي پرستاري مربوطه اختالالت 27/9 24

 ˶ شناختي اختالالت 2/01 25

 ˶ فوريتهاي روانپزشکي و مراقبتهاي مربوطه 9/01 26

  ايان ترمامتحان پ  27

 


