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 رستاریگروه پ  -دانشگاه علوم پزشكي جهرم 

 
 9وا ددد ترددوری    2وا ددد )  4تعددداد وا ددد :   2بهداشت رواننام درس: 

 وا د کارآموزی( 9وا د کارورزی   

 19-19نیمسال اول  :زمان ارائه درس ستاریکارشناسی پررشته و مقطع تحصيلي: 

 : تشکيل درسزمان  اساتيد بخش پرستاریاساتيد گروه: 

  9روانشناسی اجتماعی ـ بهداشت روانپيشنياز:

 مسرول درس: محل آموزش:

 : هدف کلی
دانشجو دانش و بينش در جهت شناخت بيشتر مددجويان و آشنايی با مشکالت آنها ، کاربرد 

رتباط درمانی در بررسی و تشخيص نيازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنها و مهارتهای ا
طرح و اجرای تدابير پرستاری مناسب از پيشگيری تا نوتوانی بر اساس تشخيص پرستاری 

 در هر مورد کسب می کند.
 

 )ويژه(اهداف اختصاصی 
 اهداف تحقق يابد. 3/2انتظار می رود که  داقل 
 واند:دانشجو در پايان دوره بت

 بندی بيماريهای روانی را ذکر نمايد.ـ سيستم طبقه  9
 ـ انواع درمانها در بيماری های روانی را نام ببرد. 2
 ـ اختالالت تفکر را شرح دهد. 3
 ـ مراقبت پرستاری اختالالت تفکر را ذکر نمايد. 4
 ـ مراقبت پرستاری اختالالت خلقی را ذکر نمايد. 5
 نمايد. ـ اختالالت خلقی را بيان 6
 ـ اختالالت هيستريک را توضيح دهد. 7
 ـ مراقبت پرستاری بيماری هيستريک را شرح دهد. 8
 ـ اختالالت اضطرابی را ذکر نمايد. 1

 ـ مراقبت پرستاری اختالالت اضطرابی را شرح دهد. 91
 ـ اختالالت شخصيت را بيان نمايد. 99
 ـ  اختالالت روان تنی را توضيح دهد. 92
 بت پرستاری اختالالت روان تنی را بيان نمايد.مراق ـ  93
 ـ اختالالت روان تنی ـ عضوی را شرح دهد. 94
 ـ مراقبت پرستاری اختالالت روان تنی ـ عضوی را ذکر نمايد. 95
 ـ خودکشی و علل آن را شرح دهد. 96
 ـ مراقبت پرستاری مربوط به خودکشی را بيان نمايد. 97
 توضيح دهد. ـ فوريتهای روان پزشکی را 98
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 ـ مراقبت پرستاری فوريتهای روان پزشکی را ذکر نمايد. 91
 

 روش و استراتژی های تدريس :
تدريس تروری اين وا د درسی به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ همراه با وسايل کمک 

بخشی از درس به صورت اموزش ويدئويی و ارائه کيس آموزشی ) اساليد ـ فيلم( خواهد بود. 
نی است که توسط دانشجويان به صورت تکليف هفته مشخص و جهت تثبيت يادگيری ای بالي

استفاده خواهد شد. بخشی از تدريس نيز به صورت کار تيمی  پيرامون موضوعات مطرح و 
 کيس های بالينی خواهد بود

 
 امکانات کمک آموزشی:

 و اينترنت امکانات آموزشی بخش : سالن سخنرانی ـ وسايل کمک آموزشی
 

 نحوه ارزشيابی:
مسائل مطرح شده به صورت کيس در فروم به  ارزشيابی تروری: در اين زمينه دانشجويان به

مجموعه کيسهای بالينی به صورت امتحان ميان ترم و با نمره صورت فردی پاسخ ميدهند .
از هر بيماری تدريس شده ، موضوعاتی در قالب  نمره در نظر گرفته خواهد شد. 9هر جلسه 

بالينی جهت بحث بر روی فروم قرار داده ميشود و دانشجويان يک هفته فرصت  کيس
ـ پايان  . هر جلسه پاسخگويی داشته و سپس استاد نتايج را به صورت کاربردی بحث ميکند

 انم خواهد شد . چند گزينه ای سواالت ترم عمدتًا به فرم
 

 نحوه محاسبه نمره کل درس:
 درصد51:  ـ آزمون کتبی 

 نمره 3فعاليت گروهی  ـ 
 نمره 7پاسخ به سواالت فوروم ـ 
 

 نمره    91 د نمره قبولی: تروری 
 منابع درسی) برطبق سرفصل های وزارت خانه و منابع در دسترس(

 منابع اصلي درس:ـ 

،چاپ 2(،روانپرستاری بهداشت روان 9384نوقابی،ا مد علی)  کيقبادی، سيف ا..؛اسدی -9

 پنجم،انتشارات بشری.

،چاپ ششم،انتشارات انديشه 2(، روان پرستاری بهداشت روان 9388شان،محسن،واقعی،سعيد)کو -2

 رفيع.

(، راهنمای جيبی روان پزشکی بالينی،ترجمه 9385سادوک،بنيامين جی؛سادوک، ويرجينيا ای ) -3

 علی مختاری و همکاران زير نظر فرهاد قلعه بندی،تهران،تيمورزاده،نشر طبيب.

4- Carson, V.B (2005).   Mental Health Nursing. 5th ed. Philadelphia: 

Mosby/ Saunders. 

5- Boyd, M (2008). Psychiatric Nursing Contemporary Practice. 4th ed. 

Philadelphia, PA Lippincott Wilkins. 
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 جلسه
زمان ارائه 
)روز و 
 ساعت(

 روش تدريس
 ) بحث گروهی و...(

 نياز امکانات مورد مدرس سرفصل مطالب

سخنرانی ـ بحث  ساعت 2 اول
گروهی ـ پرسش و  

 پاسخ

سیستم های طبقه بندی 
و عالی  بیماری های روانی 

و نشانه های بیماری های 
 روانی 

دکتر مصلی 
 نژاد

 کالس ـ ویدئوپروژکتور
ارائه مطالب به صورت 

افالین ) صوت و 
تصویر بر روی نرم 

  افزار ارتیکولیت (

دوم و 
 سوم

رانی ـ بحث سخن ساعت 4
گروهی ـ پرسش و  

 پاسخ

انواع درمانها در بیماریهای 
 روانی

 کالس ـ اسالیدپروژکتور  
ارائه مطالب به صورت 

افالین ) صوت و 
تصویر بر روی نرم 

 افزار ارتیکولیت (

چهارم 
 و پنجم

سخنرانی ـ بحث  ساعت 4
گروهی ـ نمایش فیلم 

 ـ ایفای نقش

اختالالت پسکوتیک 
 اسکیزوفرن

 ویدئوپروژکتور  س ـکال 
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی  -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ بحث  ساعت 4 چهارم
گروهی ـ نمایش فیلم 

 ـ ایفای نقش

 ویدئوپروژکتور  کالس ـ  اختالالت خلقی
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ بحث  ساعت 6 ششم
گروهی ـ نمایش فیلم 

 نقش ـ ایفای

 ویدئوپروژکتور  کالس ـ  اختالالت اضطرابی
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ بحث  ساعت 4 ششم
 گروهی ـ نمایش فیلم 

 ویدئوپروژکتور  کالس ـ  اختالالت تبدیلی
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ  نمایش  ساعت 4 هفتم
وش حل فیلم ـ ر

 مسئله

 ویدئوپروژکتور  کالس ـ  اختالالت شخصیت
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ نمایش  ساعت 2 هشتم
 فیلم

 ویدئوپروژکتور  کالس ـ  اختالالت روان تنی
تدریس از طریق مالتی 

 کار گروهی -مدیا )فیلم (

سخنرانی ـ بحث  ساعت 2 نهم
ـ  PBLگروهی ـ 

 یش فیلمنما

کالس ـ ویدئو ـ تلویزیون   اختالالت تجزیه ای
 کار گروهی -ـ اورهد

سخنرانی ـ بحث  ساعت 2 دهم
 گروهی

 خود خوانی از منبع   اختالالت جنسی

سخنرانی ـ بحث  ساعت 2 یازدهم
 گروهی

 و اسالید کالس ـ ویدئو  فوریتهای روانپزشکی

 
 


