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

 79-79 دوم مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

 تئوري د:نوع واح   د     واح 2      تعداد واحد:              روان يها يماریپرستاري ب: نام واحد درسی

 یش نیاز:پ  

 5كالس شماره  مکان برگزاري: 11- 12 :ساعت  شنبه دو: زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر ساكی)به ترتیب حروف الفبا(: اساتید   مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آنهها  و  يو طبقهه بنهد یش و بینش دانشجویان در جهت شناخت انواع اختالالت رواناین درس به منظور كسب دان

جسمی ه روانی ، اجتماعی و  ي، درمان ها و مراقبت ها یبهداشت روان هیاول يبر مراقبت ها دیبا تاك يریشگیطرق پ

 . رددپرستاري مناسب در هر مورد ارائه میگ ندیبر فرآ یمبتن يمعنو

 دهید( )لطفا شرحهدف کلی: 

با مشکالت آنها ، كاربرد مهارتهاي  ییو آشنا یبا اختالالت روان  انیمددجو شتریدانشجو جهت شناخت ب يآماده ساز
مددجویان و طرح و اجراي تهدابیر  يارتباط درمانی در بررسی و تشخیص نیازهاي جسمی ه روانی ، اجتماعی و معنو

 پرستاري يشخیص هاپرستاري مناسب از پیشگیري تا نوتوانی بر اساس ت

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
 بیان نمایند. DSM V  یصیتشخ يفهرست طبقه بندي بیماریهاي روانی را بر اساس مالكها -1

 انواع درمانهاي متداول در روانپزشکی را توضیح داده و تاثیر روش درمانی آنها را شرح دهند. -2

 انواع بیماریها و اختالالت روانی را با ذكر مشخصات، عالئم، درمان و مراقبت هاي پرستاري ویژه هر یك بیان نمایند. -3

 فوریتهاي روانپزشکی و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را شرح دهند. -4

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزي شده  *سخنرانی

یهههادگیري مبتنهههی بهههر   *(PBLدگیري مبتنی بر حل مسئله)یا  *بحث گروهی
 (TBLتیم)

  :Case Report )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 ی جلسات كالسمحضور به موقع در تما .1

 مشاركت فعال در مباحث كالسیو ورود به كالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث كالسی  .2

 مربوط و ارائه فرآیند پرستاري يماریب سیكانتخاب  در تمام جلسات و پرسش و پاسخ زیانجام كوئ یآمادگ .3

 عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در كالس  .4
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 وسایل کمک آموزشی:  
   *پروژكتور اسالید  *خته و گچت  *وایت برد

 ویدئو پروژكتور ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهیابی و نحوه ارزش

   نمره درصد 03آزمون پایان ترم   نمره درصد 03آزمون میان ترم 
 نمره درصد 03شركت فعال در كالس     نمره درصد03انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح *جور كردنی         *ايچندگزینه       *پاسخ كوتاه    * تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر 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:

 .عیرف شهیم،انتشارات انددو،چاپ 2بهداشت روان ی(، روان پرستار1179)دی،سعیکوشان،محسن،واقع  -1

شر ن 1171،  1بهداشت روان  یقهرمان ، پرستار یعالم ی، محمود دهیحم یلولت یمی، عظ دجوادیس ینی، حس داهللی یجنت-2

 جامعه نگر

  ( ، درسنامه بهداشت روانی ، چاپ اول ، انتشارات خسروي .1331) فرهاد ، پیرزاد -1

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

یدکتر ساک طبقه بندي بيماريهاي رواني،   معرفي درس 01/00/96 1  

 يآنت يران رواني ، داروهاانواع درمانهاي متداول در بيما 30/00 2

  )) انواع ،  عوارض ، مراقبتها کيکوتيسا

˶ 

 يو مراقبتها کيکوتيسا يآنت ياز داروها يناش يحرکت عوارض 03/00 1

کننده خلق  ليتعد يو داروها يضد افسردگ ي، داروها مربوطه

 )انواع ،  عوارض ، مراقبتها)

˶ 
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و  ECT مراقبتها ( ـ ضد اضطراب )انواع ،  عوارض ، يداروها 7/03 4

 مراقبتهاي پرستاري مربوطه

˶ 

، اتيولوژي، اپيدميولوژي، سير و پيش آگهي وانواع  اياسکيزوفرن 01/03 5

 يزوفرنياسک

˶ 

 صيتشخيصي اسکيزوفرني ، درمان و مراقبت ها و تشخ معيارهاي 30/03 9

  هاي پرستاري مربوطه

˶ 

 Case ارائه ،  يه کار گروهساير اختالالت سايکوتيک ، ارائ  97/ 33/0 9

report 

˶ 

 ˶ اختالل افسردگي اساسي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه /37/0 8

 ˶ Case reportارائه،  يکار گروه ارائه،  ترم انيم امتحان 0/3 7

هاي  صيدو قطبي )انواع ، درمان ، مراقبتها و تشخ اختالالت 03/3 11

 ) پرستاري مربوطه

˶ 

 ˶  Case reportارائه،  ير گروهکا ارائه 07/3 11

هاي  صياختالالت اضطرابي )انواع ، درمان ، مراقبتها و تشخ 31/3 12

 اختالالت تجزيه اي ،) پرستاري مربوطه

˶ 

 ˶ شخصيت اختالالت 00/3 11

 ˶  اختالالت سوء مصرف مواد    7/0 14

 ˶ مربوطهسوماتوفرم و مراقبتهاي پرستاري  اختالالت ،تعطيل رسمي  01/0 15

 ˶ شناختي ، فوريتهاي روانپزشکي و مراقبتهاي مربوطه اختالالت 30/0 19

  امتحان پايان ترم  19

 


