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      پيوسته مامايي ترم كارشناسي   حصيلي:ت يرشتهو  عآموزشي: مقطگروه     مامايي-پرستاري        دانشكده:
  95- 96 دوم:  حصيلينيمسال تحصيلي و سال ت4

       نظري د:نوع واح   1       تعداد واحد:       روانپزشكي در مامايي  : نام واحد درسي

  كالس شماره مكان برگزاري: )هفته دوم  8(14-16 :ساعت  شنبه :رگزاري كالس: روززمان ب          - يش نياز:پ
  ياري دكتر (به ترتيب حروف الفبا): اساتيد     دكتر فاطمه ياري مسئول درس:  30  تعداد دانشجويان:

  10- 12شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:
اربرد آن در شناسايي اختالالت رواني خصوصا در با گذراندن اين درس دانشجويان با روانپزشكي و ك شرح دوره:

  دوره هاي مختلف از قبل از بلوغ تا يائسگي و طرز برخورد و موارد ارجاع آنها آشنا مي شوند.
  : درس هدف كلي

  سنين باروري شناسايي اختالالت رواني خصوصا در دوره هاي مختلف 
   )مختلف بنويسيداهداف را با توجه به حيطه ها و سطوح (:بينا بينياهداف 

  .با تعريف و ماهيت كاربردهاي روانپزشكي آشنا شود. 1
   .با اختالالت رواني و علل آنها آشنا شود.2
  . با كليات روانشناسي رشد و شخصيت آشنا شود.3
 . با اختالالت رواني شايع در سنين مختلف آشنا شود4
  با مشكالت رواني در طول زندگي يك زن  آشنا شود . .5
 تاثير مذاهب الهي بر آرامش روان انسان آشنا شود. . با6

  هاي تدريس:شيوه
  پرسش و پاسخ    سخنراني برنامه ريزي شده    سخنراني

 )TBLيادگيري مبتني بر تيم(  )PBLيادگيري مبتني بر حل مسئله(    بحث گروهي

  --------------- (لطفاً نام ببريد) ساير موارد
   وظايف و تكاليف دانشجو:

  روشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :
 روش نمره تاريخ ساعت

%30 هرجلسه كالس  و فعاليت كالسي ، حضور وغياب كوئيز
 امتحان پايان ترم %70 طبق برنامه آموزش   

  
  وسايل كمك آموزشي:  

      پروژكتور اساليد    خته و گچت    وايت برد
  ---- ---------- ببريد) لطفاً نام(  ساير موارد

  
  (از نمره كل) :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 
      نمره درصد٧٠آزمون پايان ترم      نمره درصد ------آزمون ميان ترم 
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  نمره درصد30شركت فعال در كالس       نمره درصد -----انجام تكاليف 
  ----------ببريد)  ناماً لطفساير موارد (

  
  نوع آزمون
 -صـــــحيح  جور كردني           ايچندگزينه        پاسخ كوتاه     تشريحي

    غلط

  ----------- (لطفا نام ببريد) ساير موارد
  :(لطفا نام ببريد): منابع پيشنهادي براي مطالعه

  :منابع انگليسي - 
 گلبان. تهران: انتشارات (ناشر)، مترجم آخرين چاپكانينگهام و همكاران، مامايي ويليامز  .1
 آخرين چاپ نروانپزشكي كاپال .2

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

                   
  ي درسجدول هفتگي كليات  ارائه

  استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ  جلسه
      
  دكتر ياري  معاينات باليني در روانپزشكي  19/01/96  1
  // اختالالت خلقي 26/01/96  2
  // اختالالت اضطرابي 02/02/96  3
4  09/02/96    

  اسكيزوفرني
//  

مباني سونوگرافي و راديولوژي در   16/02/96  5
  اختالالت وسواسيمامايي

//  

  //  اختالالت مربوط به سانحه و عوامل استرس  23/02/96  6
تغييرات و اختالالت رواني در قبل و دوران  /  30/02/96  7

  يائسگي،  بلوغ ،  قاعدگي
//  

  //  امتحان پايان ترم  طبق تقويم آموزشي  8
 


