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 وستهیپ  یکارشناس4ترم  حصیلی:ت یرشته  و  مقطع مامایی گروه آموزشی:  خرم آباد ییو ماما یپرستار  دانشکده:

 01-00تحصیلی سال دومنیمسال تحصیلی                      ییماما

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

 نداردیش نیاز:پ    

  https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.masoudi   2-4 :ساعت    شنبه  :زمان برگزاری کالس: روز

 https://lumsnavid.vums.ac.irو / 

    مژگان مسعودیدکتر  مسئول درس: 20 تعداد دانشجویان: 

 12-10چهارشنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

  :شرح دوره

 مختلف سنین باروری نی خصوصا در دوره هایشناسایی اختالالت روا

 

 هدف کلی: 

 جویان با روانپزشکی و کاربرد آن در شناسایی اختالالت روانی خصوصا درشنبا گذراندن این درس دا

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

 

 بینابینی:اهداف 

 

 ی روانپزشکی آشنا شود.اهیت کاربردها.با تعریف و م 1

 د. وش.با اختالالت روانی و علل آنها آشنا  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

 نسان آشنا شود. . با تاثیر مذاهب الهی بر آرامش روان ا 6

 

 های تدریس:شیوه

پرسششش و            ☐  سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 * پاسخ

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

☐ 
 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیك) وظایف و تکالیف دانشجو
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 (در جلسات آفالین و جلسات آنالین  )س  ال به موقع در کحضور فعال و  

 (   حضوری  در جلسات  )خاموش کردن تلفن همراه  

 (در جلسات آفالین و جلسات آنالین  )یمشارکت فعال در بحث گروه

 (جلسات آنالین  در  )استفاده از اسامی کامل برای حضور در تاالر  

 ( در جلسات آفالین و جلسات آنالین)ارسال استیکر عدم

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیك(: قوانین و مقررات کالس

 (در جلسات آفالین و جلسات آنالین )راس ساعت مقرر   کالس  تشکیل

 (در جلسات آفالین و جلسات آنالین  )ل به موقع تکالیف  ارسا

 

 وسایل آموزشی:   

  وب     ☐  مانه مششدیریت یششادگیریاسشش            ☐  کششامپیوتر           ☐ پروژکتورویدئو   *☐  وایت برد

 *☐  سرویس کالس آنالین

 : ببرید( لطفاً نام)   سایر موارد          *☐ دیدسامانه آزمون مجازی فرا

 

 

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

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 نمره  8 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

  سامانه نویدهای کالسی در  آزمون 2

 نمره  2 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

  مستمرامتحان   4

 نمره 10 امتحان پایان ترم 5

 نوع آزمون

  غلط  -صحیح ☐  جور کردنی           *☐ ایچندگزینه       *☐ پاسخ کوتاه      ☐ تشریحی

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

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

 گلبان 
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 American.20152 ازدهم ی راستی و ی رضاع  نیرز کاپالن و سادوک دکتر ف  یخالصه روان پزشک 2.

Psychiatric Association.(last edition).Diagnostic and .3 

statistical Manual of Mental Disorders 

 . 1384،نشرجامعه نگر  .جنتی یداهلل،خاکی نسرین.روانپزشکی در مامایی 4
 

 
 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

آفالین • صورت  به  جلسه  انتخاب  صورت  چندرسانهذبارگ  ، در  محتوای  بهای  اری  عنوان    ،جلسه  مربوط  به 

های جلسات آفالین نیز  ولماژسایر  تواند عالوه بر آن از  گردد و استاد درس میه محسوب میاستاندارد پای

بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه    عالمت گذارینسبت به    میتوانید  ، بنابراین  . استفاده نماید

 اقدام نمایید. 

زیاد  شبکه اتی که ترافیک در ساع  س است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدر •

 .شود برگزارکالس   ، سعی شود کمتراست

 
 

 ارائه برنامه درس  زمانبندیجدول 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف

شیوه ارائه  

 جلسه 
 تکمیلی جلسات آفالین فعالیتهای

ساعت  

 برگزاری  
 مدرس 

خود   آفالین  آنالین 

 ن آزمو

 گفتگو تکلیف

1 
 انپزشکی معاینات بالینی در رو 30/11

* 
☐ ☐ * ☐ 

2-4 
دکتر 

  مسعودی

2 
دکتر  4-2 ☐ * ☐ ☐ * اضطرابی  یاختالالت خلق 7/12

 مسعودی 

3 
دکتر  4-2 ☐ * ☐ ☐ * اختالالت وسواسی  اسکیزوفرنی / 14/12

 مسعودی 

4 
اختالالت مربوط به سانحه و   21/12/00

 ی عوامل استرس و خشونت خانگ 

دکتر  2-4 ☐ * ☐ ☐ *

 مسعودی 
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5 
رات و اختالالت روانی در  تغیی 20/1

 قبل و دوران  

 لوغ ، یائسگی قاعدگی ، ب

* ☐ ☐ * ☐ 2-4 
دکتر 

 مسعودی 

6 
تغییرات و اختالالت روانی در   27/1/1401

 مان یو زا ی دوران باردار
دکتر  2-4 ☐ * ☐ ☐ *

 مسعودی 

7 
دکتر  4-2 ☐ * ☐ * ☐ مشکالت روانی شیرخواران  3/2

 مسعودی 

8 
آشنایی و طرز برخورد با   10/2

 اختالالت روانی و موارد ارجاع 
دکتر  2-4 ☐ * ☐ * ☐

 مسعودی 

 

 

 

 
 


