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      پیوسته مامایی ترم ناکارشناسی   حصیلی:ت یرشتهو  عآموزشی: مقطگروه     مامایی-پرستاری        دانشکده:

 97-98 دوم:  حصیلیتحصیلی و سال تاول  نیمسال 2

    نظری د:نوع واح   1       تعداد واحد:       روانپزشکی در مامایی : نام واحد درسی
 كالس شماره مکان برگزاری: (هفته دوم  8) 8-11 :ساعت  شنبهدو :زمان برگزاری كالس: روز          - یش نیاز:پ

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

 11-12شنبه دو ساعات مشاوره با دانشجو:

پزشکی و كاربرد آن در شناسایی اختالالت روانی خصوصا در با گذراندن این درس دانشجویان با روان شرح دوره:

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

 : درس هدف کلی

 سنین باروری شناسایی اختالالت روانی خصوصا در دوره های مختلف 

  (ا و سطوح مختلف بنویسیداهداف را با توجه به حیطه ه):بینا بینیاهداف 
 .با تعریف و ماهیت كاربردهای روانپزشکی آشنا شود. 1
  .با اختالالت روانی و علل آنها آشنا شود.2
 . با كلیات روانشناسی رشد و شخصیت آشنا شود.3
 . با اختالالت روانی شایع در سنین مختلف آشنا شود4

 د .با مشکالت روانی در طول زندگی یک زن  آشنا شو .5
 . با تاثیر مذاهب الهی بر آرامش روان انسان آشنا شود.6

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ  سخنرانی برنامه ریزی شده  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

  ف دانشجو:وظایف و تکالی

 روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :

 روش نمره تاريخ ساعت

 و فعالیت كالسی  ، حضور وغیاب كوئیز %31 هرجلسه كالس 

 امتحان پایان ترم %01 طبق برنامه آموزش  

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد07آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 
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 نمره درصد31شركت فعال در كالس    نمره درصد -----انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

 -صححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط

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

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
 گلبان. تهران: انتشارات )ناشر(، مترجم آخرین چاپكانینگهام و همکاران، مامایی ویلیامز  .1
 آخرین چاپ زشکی كاپالنروانپ .2

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

                  
 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 ربوطاستاد م عنوان مطالب تاریخ جلسه

    

 دكتر یاری معاینات بالینی در روانپزشکی 21/18/70 1

 // اختالالت خلقی 28/18/70 2

 // اختالالت اضطرابی 15/17/70 3

4 12/17/70  
 اسکیزوفرنی

// 

مبانی سونوگرافی و رادیولوژی در  17/17/70 5

 اختالالت وسواسیمامایی

// 

 // امل استرساختالالت مربوط به سانحه و عو 26/17/70 6

7 13/11/70 
 

تغییرات و اختالالت روانی در قبل و دوران  /
 یائسگی،  بلوغ ،  قاعدگی

// 

 // امتحان پایان ترم طبق تقویم آموزشی 8

 


