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             یپرستار :یگروه آموزش    ییو ماما یدانشکده پرستار

                        یپرستار یکارشناسترم سوم :  یلیتحص ی مقطع و رشته

 69-69اول  مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

تعداد               روان یها یماریپرستاري ب: نام واحد درسی

 یش نیاز:پ   تئوری د:نوع واح   د     واح 2      واحد:
  -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

  مکان برگزاری: 

 اساتید   مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )به ترتیب حروف الفبا(:

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در جهتت شتنا ت این درس به منظور كسب دانش و بینش دانشجویان 

بتا  یریشتگیآنهتا  و طترپ پ یو طبقه بند یانواع ا تالالت روان

، درمتان هتا و  یبهداشتت روانت هیتاول یبر مراقبت هتا دیتاک

 ندیبر فرآ یمبتن یجسمي ت رواني ، اجتماعي و معنو یمراقبت ها

 . رددپرستاري مناسب در هر مورد ارائه میگ

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

بتتا ا تتالالت   انیمتددجو شتتتریانشجو جهت شنا ت بد یآماده ساز

با مشکالت آنهتا ، كتاربرد مهارتهتاي ارتبتا   ییو آشنا یروان

درماني در بررسي و تشخیص نیازهاي جسمي ت رواني ، اجتمتاعي و 

مددجویان و طتر  و اجتراي تتدابیر پرستتاري مناستب از  یمعنو

 پرستاري يپیشگیري تا نوتواني بر اساس تشخیص ها

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف  )بینابینی:هداف ا

 (بنویسید
  یصیتشخ یفهرست طبقه بندي بیماریهاي رواني را بر اساس مالکها -1

DSM V .بیان نمایند 

انواع درمانهاي متداول در روانپزشكي را توضیح داده و تاثیر روش  -2

 درماني آنها را شر  دهند.

 تالالت رواني را با ذكر مشخصات، عالئم، درمان انواع بیماریها و ا -3

 و مراقبت هاي پرستاري ویژه هر یك بیان نمایند.

 فوریتهاي روانپزشكي و مراقبتهاي پرستاري مربوطه را شر  دهند. -4

 

 های تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

 (PBLه)یادگیری مبتنی بر حل مسئل  بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

  :Case Report )لطفًا نام ببرید( سایر موارد

 
 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 ی جلسات کالسمحضور به موقع در تما .1

و ورود به کالس با مطالعه قبلی در  صوص موضوع بحث کالسی  .2

 مشارکت فعال در مباحث کالسی

انتخاب  در تمام جلسات سش و پاسخو پر زیانجام کوئ یآمادگ .3

 مربو  و ارائه فرآیند پرستاری یماریب سیک

 عدم استفاده از گوشی تلفن همراه در کالس  .4
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 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  

 ویدئو پروژکتور ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد
 

 کل( )از نمره :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزمتتتون پایتتتان    نمره درصد 03آزمون میان ترم 

   نمره درصد 03ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد03انجام تکالیف 

 نمره درصد 03

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح کردنی

 ----------- )لطفا نام ببرید( یر مواردسا

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

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 فارسي:

(، ترجمه اقدس 1731تاون سند، مري ماسي. تشخیص هاي پرستاري رواني ) -1

 .دواچي. انتشارات شهرآب

( . پرستاري بهداشت روان ) اختالالت خلقي ( . 1732كارسون ، ورنابز ) -2

 . ترجمه مریم رصدي ، محبوبه صفوي ، تهران : اشراقیه

( . پرستاري بهداشت روان ) اختالالت تفكر ( . 1732نابز )كارسون ، ور  -7

 . ترجمه مریم رصدي ، محبوبه صفوي ، تهران : اشراقیه

( . پرستاري بهداشت روان ) استرس و اختالالت 1732كارسون ، ورنابز )-4

 . اضطرابي ( . ترجمه مریم رصدي ، محبوبه صفوي ، تهران : اشراقیه

. پرستاري بهداشت روان ) پسیكو فارماكولوژي (  (1732كارسون ، ورنابز )-9

 . . ترجمه مریم رصدي ، محبوبه صفوي ، تهران : اشراقیه

قهرمان  یعالم ی، محمود دهیحم یلولت یمی، عظ دجوادیس ینی، حس دهللای یجنت-9

 نشر جامعه نگر 1767،  1بهداشت روان  ی، پرستار

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

استاد  عنوان مطالب تاریخ جلسه
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 مربوط

یدکتر ساک معرفي درستعطیل رسمی ،  22/6/59 1  

انواع  ، طبقه بندي بیماریهاي رواني 25/6 2

درمانهاي متداول در بیماران رواني 

) انواع ،   کیکوتیسا یآنت ی، داروها

  )عوارض ، مراقبتها

˶ 

 یآنت یاز داروها یناش یحرکت عوارض 9/7 7

مربوطه  ،  یتهاو مراقب کیکوتیسا

 یو داروها یضد افسردگ یداروها

 یآنت یکننده  لق ) داروها لیتعد

، انواع ،  عوارض ،  کیکوتیسا

 )مراقبتها

˶ 

ضد اضطراب )انواع ،  عوارض  یداروها 02/7 4

و مراقبتهاي  ECT ، مراقبتها ( ت

 پرستاري مربوطه

˶ 

، اتیولوژي،  ایاسكیزوفرن 05/7 5

پیش آگهي اپیدمیولوژي، سیر و 

 یزوفرنیوانواع اسک

˶ 

تشخیصي اسكیزوفرني ،  معیارهاي 26/7 6

هاي  صیدرمان و مراقبت ها و تشخ

  پرستاري مربوطه

˶ 

سایر ا تالالت سایكوتیك ، ارائه کار   0/8 3

 Case report ارائه ،  یگروه
˶ 

 لقي،  ا تالالت،   ترم انیم امتحان 03/8 3

تهاي ا تالل افسردگي اساسي و مراقب

 پرستاري مربوطه

˶ 

دو قطبي )انواع ، درمان ،  ا تالالت 07/8 6

هاي پرستاري  صیمراقبتها و تشخ

 ) مربوطه

˶ 

،  Case reportارائه،  یکار گروه ارائه 22/8 11

ا تالالت اضطرابي )انواع ، درمان ، 

هاي پرستاري  صیمراقبتها و تشخ

 ) مربوطه

˶ 

 ˶ ت تجزیه ايمبحث قبل ، ا تالال ادامه 0/5 11
 ˶ تعطیل رسمی  8/5 12
 ˶ شخصیت ا تالالت 09/5 17
 ˶  ا تالالت سوء مصرف مواد  22/5 14
سوماتوفرم و مراقبتهاي  ا تالالت 25/5 15

 پرستاري مربوطه
˶ 

شنا تي ، فوریتهاي  ا تالالت 6/03 16

 روانپزشكي و مراقبتهاي مربوطه
˶ 

  امتحان پایان ترم 22/03/59 13

 


