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 کارشٌاسی2تزم  حصیلی:ت یرشتٍِ هقطغ  هاهاییگزٍُ آهَسشی:              پزستاری ٍ هاهایی خزم آباد داًشکذُ:

 98-99: اٍل  ًیوسال تحصیلی ٍ سالتحصیلی                   هاهایی ًاپیَستِ 

                         روانپسشکی در هبهبیی:نبم واحذ درسی
 واحذ نظری  1    تعذاد واحذ:   

 نذاردیش نیبز:پ 

  8-11 :سبعت  شنبه دو:زهبى برگساری كالس: روز

  9دانشکذه پرستبری و هبهبیی كالس شوبره هکبى برگساری:

  دكتر جنبنی هسئول درس:  نفر 01تعذاد دانشجویبى:

 11-10و سه شنبه  8-11شنبه سبعبت هشبوره بب دانشجو:   : دكتر جنبنی اسبتیذ

با رٍاًپششکی  ٍ کاربزد آى در شٌاسایی اختالالت رٍاًی  در طَل ایي درس داًشجَیاى شزح دٍرُ:

ٍ طزس بزخَرد ٍ خصَصا در دٍرُ ّای هختلف اس قبل اس بلَؽ تا یائسگی ٍ هشکالت رٍاًی شیزخَاراى 

 هَارد ارجاع آًْا آشٌا هی گزدد. 

 

 ی آشٌایی با تؼزیف ٍ هاّیت ٍ کاربزد ّای رٍاًپششک-1ّذف کلی: 

 با دستِ بٌذی اختالالت رٍاًی ، تؼزیف ٍ ػلل آًْا  آشٌایی -2

 آشٌایی با کلیات رٍاًشٌاسی رشذ ٍ شخصیت  -3

 بزخَرد با سًاى باردار کِ دارای هشکل رٍاًی ّستٌذ. -4

 آشٌایی با اختالالت رٍاًی شایغ در سٌیي هختلف  -5

 آشٌایی با هشکالت رٍاًی در طَل سًذگی یک سى  -6

  ز هذاّب الْی در آراهش رٍاى اًساى تاثی -7

 

 در پایاى درس داًشجَ قادر خَاّذ بَد :بیٌابیٌی:اّذاف 

 آشٌا شَد .   رٍاًپششکی ٍ هاّیت آى با هفاّین  -1

 را شزح دّذ  ٍ ػالین آًْا اًَاع اختالالت رٍاًی  -0

 تغییزات ٍ اختالالت رٍاًی هزبَط بِ دٍراى بارٍری سًاى را بشٌاسذ.   -3

 شیزخَاراى ٍ ًحَُ بزخَرد با آًاى را شزح دّذ. هشکالت رٍاًی  -4

 ًقش هذّب در آراهش رٍاًی افزاد را تَضیح دّذ.  -5

 

 ّای تذریس:شیَُ

 پرسش و پبسخ   سخنرانی برنبهه ریسی شذه   سخنرانی

 (TBLیبدگیری هبتنی بر تین)  (PBLیبدگیری هبتنی بر حل هسئله)  بحث گروهی
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 ----------------- ذ()لطفبً نبم ببری سبیر هوارد
 

  ٍظایف ٍ تکالیف داًشجَ:
 كالش در بمىقع حضىر -1

 دركالش وبانشاط فعال حضىر -2

 نمايد خامىش خىدرا مىبايل. -3

 .نمايد شركت كالش در باآمادگي بعدي جلسات در -4

 بپرهيسد دركالش وهمهمه شلىغي از -5

 ٍسایل کوک آهَسشی:   

   پروشكتور اسالیذ  خته و گچت  وایت برد

 هبكت   -هوالش  سبیر هوارد

 

 )اس ًوزُ کل( :درصذ ًوزًُحَُ ارسشیابی ٍ 

   نوره درصذ08آزهوى پبیبى ترمنوره درصذ -آزهوى هیبى ترم 

 نوره درصذ08شركت فعبل در كالس  نوره درصذ08انجبم تکبلیف 

 ----------ببریذ(  نبمبً لطفسبیر هوارد )

 

 ًَع آسهَى

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچنذگسینه       پبسخ كوتبه     تشریحی

 ----------- )لطفب نبم ببریذ( سبیر هوارد

  

 :  هٌابغ پیشٌْادی بزای هطالؼِ

 

1.sadock , BJ , & sadock VA (the latst edition). Comperehensive  text book  of 

psychiatry. Williams  & wilins:Lippincoot. 

 ( ترجمه پور افکاری.آخریه چاپ 4و3و2کاپالن )جلد  .خالصه رواوپزشکی2

 7331.رواوپزشکی در مامایی.مجلسی م ،کهه  ش. اوتشارات گلبان . 3
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 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درس ًظزی 

 استاد هزبَط ػٌَاى هطالب تاریخ جلسِ

 هبهیت روانپسشکیو تبریخچه،تعریف در روانپسشکی 0/7/1398 1
 

 دكتر جنبنی 

هعیبرهبی ،انواع پیشگیری،تعریف بهذاشت رواى  9/7/98 2

 بهذاشت رواى در زنبى،بهنجبری

 دكتر جنبنی

 دكتر جنبنی  اضطرابی(-تشخیصی -روانی) شنبختیاختالالت   16/7/98 3

اختالالت  -اختالالت روانی ) اختالل پس از سبنحه  03/7/98 4

 خلقی( اختالل-انطببق

  

 دكتر جنبنی

–ببرداری –بلوغ  -اختالل روانی قبل و دوراى قبعذگی 31/7/98 5

 نبزایی- هرده زایی –سقط 

 دكتر جنبنی

 دكتر جنبنی یبئسگی –اختالالت روانی بعذ زایوبى   7/8/98 6

اداهه جلسه قبل ، آشنبیی بب شیوه ارجبع هوارد هبتال   14/8/98 7

  به اختالالت روانی 

 ر جنبنیدكت

 دكتر جنبنی هشکالت  روانی شیرخواراى   01/8/98 8

 


