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 یکارشناس2ترم  حصیلی:ت یرشته و مقطع ماماییگروه آموزشی: خرم آباد ییو ماما یپرستار  دانشکده:

 01-02تحصیلی سال اولنیمسال تحصیلی                     ییماما وستهیپنا

نظرید:واح   1       تعداد واحد:                          روانپزشکی در مامائی :نام واحد درسی

 نداردیش نیاز:پ    

  8- 10:ساعت  شنبه دو:زمان برگزاری کالس: روز

    مژگان مسعودیدکتر مسئول درس: 20 تعداد دانشجویان:

 12-10چهارشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

  :شرح دوره

 شناسایی اختالالت روانی خصوصا در دوره های مختلف سنین باروری

 

 هدف کلی: 

 در یان با روانپزشکی و کاربرد آن در شناسایی اختالالت روانی خصوصابا گذراندن این درس دانشجو

 دوره های مختلف از قبل از بلوغ تا یائسگی و طرز برخورد و موارد ارجاع آنها آشنا می شوند

 

 بینابینی:اهداف 

 

 .با تعریف و ماهیت کاربردهای روانپزشکی آشنا شود.1

 .با اختالالت روانی و علل آنها آشنا شود.2

 . با کلیات روانشناسی رشد و شخصیت آشنا شود.3

 . با اختالالت روانی شایع در سنین مختلف آشنا شود4

 . با مشکالت روانی در طول زندگی یك زن آشنا شود .5

 . با تاثیر مذاهب الهی بر آرامش روان انسان آشنا شود.6

 

 های تدریس:شیوه

پرسششش و         ☐سخنرانی برنامه ریزی شده   * سخنرانی

 *پاسخ 

 (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   * (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) *بحث گروهی 

☐ 
 سایر موارد:

 

 (:یو مجاز یدانشجو )در جلسات حضور فیو تکال فیوظا
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 فعال و به موقع در کالس  حضور

 یکردن تلفن همراه در کالس حضور خاموش

 یفعال در بحث گروه مشارکت

 یحضور در تاالرمجاز یکامل برا یماز اسا استفاده

 ( نی)در جلسات آنالکریارسال است عدم

 و مقررات کالس:: نیقوان

 ( یکالس راس ساعت مقرر )در جلسات حضور لیتشک

  فیبه موقع تکال ارسال

 وسایل آموزشی:  

ب و    ☐سششامانه مششدیریت یششادگیری          ☐کششامپیوتر           ☐ویدئو پروژکتور  ☐وایت برد 

 ☐سرویس کالس آنالین 

 سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(:         *☐سامانه آزمون مجازی فرادید 

 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 فعالیت ردیف
نمششره از 

 بیست

 نمره7 در زمان مقرر و ارائهانجام تکالیف  1

  سامانه نویدهای کالسی در آزمون 2

 نمره 1 منظم و فعالحضور  3

  امتحان مستمر 4

 نمره 12 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون

غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☐ای چندگزینه       ☐پاسخ کوتاه      ☐تشریحی 

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

  
 انتشارات :تهران .(ناشر) مترجم چاپ، آخرین 2018امزویلی مامایی همکاران، و کانینگهام 1 .

 گلبان

 American.20152 ازدهمی راستیو یرضاع نیکاپالن و سادوک دکتر فرز یخالصه روان پزشک 2.

Psychiatric Association.(last edition).Diagnostic and .3 
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statistical Manual of Mental Disorders 

 .1384،نشرجامعه نگر .روانپزشکی در مامایی.جنتی یداهلل،خاکی نسرین4
 

 
 

 توضیحات مهم:

 برگزار کرد. یمجاز ایو  یبه صورت حضور توانیرا م هرجلسه 

 ه عنوانبمربوط به جلسه،  یاچندرسانه یمحتوا یبارگذار ،یصورت انتخاب جلسه به صورت مجاز در 

 زین نیفالجلسات آ یهاماژول ریر آن از ساعالوه ب تواندیو استاد درس م گرددیمحسوب م هیاستاندارد پا

ربوطه متون سدر  نیالبخش ماژول جلسات آف ینسبت به عالمت گذار دیتوانیم ن،ی. بنابرادیاستفاده نما

 .دییاقدام نما

 
 

 مدرس ساعت برگزاری عنوان جلسه تاریخ ردیف

 دکتر مسعودی 10-8 معاینات بالینی در روانپزشکی 9/8/1401 1

 دکتر مسعودی 10-8 اضطرابی اختالالت خلقی 16/8 2

3 23/8 
 اختالالت وسواسی اسکیزوفرنی

 
8-10 

 دکتر مسعودی

4 30/8 
اختالالت مربوط به سانحه و عوامل استرس و 

 یخشونت خانگ

8-10 
 دکتر مسعودی

5 7/9 
 تغییرات و اختالالت روانی در قبل و دوران

 قاعدگی ، بلوغ ، یائسگی

8-10 
 دیدکتر مسعو

6 14/9 
و  یتغییرات و اختالالت روانی در دوران باردار

 مانیزا

8-10 
 دکتر مسعودی

 دکتر مسعودی 10-8 مشکالت روانی شیرخواران 21/9 7

8 28/9 
آشنایی و طرز برخورد با اختالالت روانی و موارد 

 ارجاع

8-10 
 دکتر مسعودی

 

 
 


