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

 79-79 دوم مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

 پیش نیاز:   تئوری د:واحنوع    واحد       2   تعداد واحد:(         1پرستاری بهداشت روان ) : نام واحد درسی

 روانشناسی فردی و اجتماعی

 2کالس مکان برگزاری:   8-10 :ساعتدوشنبه    : زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر ساکی )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید   مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 8 -10سه شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 یهاایتوانائ ییاو ، شناساا یاساس یازهایشناخت  انسان و ن نهیدر زم نشیین درس کسب دانش و بدر ا

 یی، آشانا یپرستار ندیدر چارچوب فرآ انیارتباط با مددجو یبالقوه و بالفعل ، مفهوم خود ، اصول برقرار

ران هاا ، نقاش ماباهب بحا و یروان یبا فشارها یی، آشنا یاختالالت روان جادیبا علل و عوامل  موثر در ا

بهداشت روان مد نظر  هیاول یبر مراقبت ها دی، تاک یو درمان اختالالت روان یریشگیدر پ تیو معنو یاله

 شد . خواهد دیتاک یپرستار ندیتفکر خالق در کاربرد فرآ یمهارتها تیبهتقو نیاست همچن

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

،علال و  شاتنیاو ، مفهاوم خو یاساس یازهایت روان ، انسان و نبهداش یدانشجو با اصول و مبان ییآشنا

بهداشات  هیااول یبر مراقبات هاا دیاز آنها با تاک یریشگیو طرق پ یروان یهایماریعوامل  موثر در بروز ب

جهات حفاو و  یارپرست یها صیبر تشخ یمبتن یروان در مراحل مختلف رشد ، ارائه مداخالت پرستار

 ، خانواده و جامعهتوسعه سالمت روان فرد 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

تعریف بهداشت روان ، مفاهیم و اصول بهداشت روان را بیان نموده و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه را -1

 در تامین بهداشت روان توضیح دهند.

ن را توضیح داده و اهمیت شناخت آنها را از نظر بهداشت روان نیازها و توانائیهای بالقوه و بالفعل انسا -2

 بیان نمایند .

 مفاهیم بحران و استرس را توضیح داده و مراقبتهای پرستاری مربوطه را بیان نمایند . -3

مفاهیم ارتباط و ارتباط درمانی را بیان نموده و کاربرد آنها را در پرستاری بهداشت روانای بار اسااس  -4

 پرستاری توضیح دهند.فرایند 

 عالئم و نشانه های بیماریهای روانی را توضیح دهند. -5

 (بیان نمایند.S.Eمفهوم خود را تعریف نموده و ارتباط آن را با احساس ارزشمندی ) -9
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 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده  *سخنرانی
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) *(PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

 مشارکت فعال در مباحث کالسیو ورود به کالس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالسی  .2

 در تمام جلسات و پرسش و پاسخ زیانجام کوئ یآمادگ .3

  عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس  .4

 وسایل کمک آموزشی:  
  *پروژکتور اسالید  خته و گچت *وایت برد

  :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   درصد نمره 50ترم انیپاآزمون    نمره درصد 40ترم  انیآزمون م

 نمرهدرصد  10 شرکت فعال در کالس   نمره  درصد 10 فیانجام تکال

 ----------( دیموارد )لطفاً نام ببر ریسا

 نوع آزمون
 -صحححححححححی  *جور کردنی         * ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه   * تشریحی

  غلط

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

 :)لطفا نام ببرید(: یشنهادی برای مطالعهمنابع پ
 :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 شهی،چاپ هفتم،انتشارات اند1بهداشت روان ی(، روان پرستار1379)دی،سعی،محسن،واقعکوشان  -1

نشر  1373،  1بهداشت روان  یقهرمان ، پرستار یعالم ی، محمود دهیحم یلولت یمی، عظ دجوادیس ینی، حس داهللی یجنت-2

 جامعه نگر

  ، انتشارات خسروی .، درسنامه بهداشت روانی ، چاپ اول  (1331) فرهاد ، پیرزاد -3
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 دکتر ساکي معرفي درس 41/44/69 1

 ˶ مقدمه و تعريف بهداشت روان 32/44 2
 ˶ مفاهيم ، اهداف و اصول بهداشت روان 23/44 3
 ˶  بهداشت روان در دوران مختلف زندگي 7/43 4
 ˶ امه مبحث قبل، نقش خانواده ، مدرسه و اجتماع در سالمت رواناد 41/43 5
مفهوم خود ، انواع پيشگيري در بهداشت روان ، عوامل مستعد  34/43 9

 کننده بيماريهاي رواني

˶ 

 ˶   انسان از ديدگاههاي مختلف 67/ 33/4 9

 ˶ انادامه مبحث قبل ، نيازها و توانائيهاي بالقوه و بالفعل در انس /37/4 8

 ˶  عالئم و نشانه هاي اختالالت رواني  ، اختالالت تفكر 2/3 7

 ˶  اختالالت ادراك ، هيجان ، حافظه ، اختالالت رفتاري 43/3 10

 (MSE) اصول معاينه وضعيت رواني يروان مارينحوه مصاحبه با ب 47/3 11

 نحوه تهيه شرح حال از بيمار رواني

˶ 

 ˶  باطي ، عوامل موثر بر ارتباط، الگوهاي ارت ارتباط 31/3 12
 ˶  درماني ، استراتژيهاي ارتباط درماني ، موانع ارتباطي ارتباط 24/3 13

 ˶  و سازگاري استرس 7/2 14
هاي سازگاري ، بحران و مراقبتهاي  مكانيسمتعطيل رسمي ،  41/2 15

 پرستاري مربوطه

˶ 

 ˶ و ايرانروانپزشكي و روانپرستاري در جهان  تاريخچه 34/2 19

  امتحان پايان ترم  19
 


