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                                                                           نمره 18:  امتحان پايان ترم

  . پايان ترم شامل سواالت چند گزينه اي ، صحيح غلط و  تشريحي مي باشدسواالت امتحان 

   دوجانبه  سخنراني ، بحث :روش تدريس

  ويدئو پروژكتور ؛ كامپيوتر؛ وايت برد ؛ ماژيك ؛ :وسايل كمك آموزشي

 



  طبقه بندي بيماري ها :جلسه اول

  و درمان هاي زيست شناختي ها در روانپزشكي درمان :جلسه دوم

  روان درماني ها :جلسه سوم

  اختالالت اسكيزوفرني و ساير اختالالت پسيكوتيك  :جلسه چهارم و پنجم

  اختالالت خلقي :جلسه ششم و هفتم 

  اختالالت اضطرابي: جلسه هشتم  و نهم

  اختالالت شبه جسماني :نهم  جلسه

  اختالالت تجزيه اي :دهم  جلسه

  اختالالت انطباقي و روان تني :جلسه يازدهم 

  شخصيت  اختالالت :جلسه دوازدهم 

  اختالالت جنسي :جلسه سيزدهم 

  اختالالت شناختي :جلسه سيزدهم 

  اختالالت مرتبط با مواد :پانزدهمجلسه چهاردهم و 

  فوريت هاي روانپزشكي :جلسه شانزدهم 

  

  

  ها طبقه بندي بيماري :جلسه اول

  اهداف جلسه

  .با هم مقايسه كنندفراگيران در پايان نيمسال بتوانند خصوصيات پسيكوزها و نوروزها را  - 1

  .ببرند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع طبقه بندي ها را نام - 2

  .شرح دهند DSM-IV-TRطبقه بندي اختالالت رواني را بر اساس  فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 3

  .سيستم چند محوري را با مثال توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 4

  

  و درمان هاي زيست شناختي ها در روانپزشكي درمان :جلسه دوم

  اهداف جلسه

  .فراگيران در پايان نيمسال انواع درمان هاي رايج را نام ببرند - 1

  .نام ببرنداستفاده در بيماري هاي رواني را  فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع داروهاي مورد - 2

فراگيران در پايان نيمسال بتوانند داروهاي هر كدام از گروه هاي معرفي شده را بشناسند و عوارض و مداخالت  - 3

  .مربوط  به هر كدام را بتوانند بيان نمايند 

  ربوطه  را توضيح دهندالكتروشوك درماني و مراقبت هاي م فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 4

 

  روان درماني ها :جلسه سوم

  اهداف جلسه

  .انواع روان درماني و كاربرد هر كدام را ذكر نمايند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 1

 



  ساير اختالالت پسيكوتيك اسكيزوفرني و اختالالت  :جلسه چهارم و پنجم

  اهداف جلسه

  .اختالل اسكيزوفرني و همه گيرشناسي آن را شرح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 1

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عوامل موثر در ايجاد اختالل اسكيزوفرني را توضيح دهند - 2

  .رهاي تشخيصي اسكيزوفرني نام ببرندانشانه ها و معي, فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم  - 3

  .سال بتوانند انواع مختلف اسكيزوفرني و مشخصات  مربوط به هر يك را توضيح دهند فراگيران در پايان نيم - 4

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند ساير اختالالت پسيكوتيك را توصيف نمايند - 5

 اختالالت اسكيزوفرني و ساير اختالالت پسيكوتيكفراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به  - 6

  . توضيح دهند

 

  اختالالت خلقي :جلسه ششم و هفتم 

  اهداف جلسه

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع اختالالت خلقي را به تفكيك توصيف نمايند  - 1

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند سبب شناسي اختالالت خلقي را توضيح دهند  - 2

  .نشانه ها و معيارهاي تشخيصي اختالالت افسردگي  را نام ببرند, ئمفراگيران در پايان نيمسال بتوانند عال - 3

  .انواع اختالالت افسردگي را توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 4

  .نشانه ها و معيارهاي تشخيصي اختالالت دو قطبي را نام ببرند, فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم - 5

  .انواع اختالالت دو قطبي را توضيح دهند ان نيمسال بتوانندفراگيران در پاي - 6

  .خلقي را به تفكيك توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت - 7

 

  اختالالت اضطرابي: جلسه هشتم  و نهم

  اهداف جلسه

  .ده  و تفاوت آن را با ترس مشخص نمايند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اضطراب را تعريف نمو - 1

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم جسمي و رواني اضطراب را نام ببرند  - 2

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند تفاوت بين اضطراب طبيعي و اضطراب بيمارگونه  را بيان نمايند  - 3

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند نظريه هاي موجود در مورد اضطراب  توضيح دهند  - 4

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع مختلف اختالالت اضطرابي را نام ببرند - 5

  .و درمان هاي مربوطه را شرح دهندعالئم  ,اختالل هراسفراگيران در پايان نيمسال بتوانند  - 6

  .عالئم و درمان هاي مربوطه را شرح دهند, در پايان نيمسال بتوانند اختالالت فوبيا فراگيران  - 7

  .عالئم و درمان هاي مربوطه را شرح دهند, جبري _فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالل وسواسي - 8

  .هندعالئم و درمان هاي مربوطه را شرح د, PTSDفراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالل  - 9

  .عالئم و درمان هاي مربوطه را شرح دهند, فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالل اضطراب منتشر - 10

  .اضطرابي را به تفكيك توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت - 11

  

  ياناختالالت شبه جسم :نهم  جلسه



  اهداف جلسه

  .ن در پايان نيمسال بتوانند اختالالت شبه جسماني را توصيف نمايند فراگيرا - 1

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع مختلف اختالالت شبه جسماني را توصيف نمايند  - 2

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم اختالالت شبه جسماني را به تفكيك نام ببرند - 3

  .نيمسال بتوانند عوامل سببي هر يك از اختالالت شبه جسماني را شرح دهند فراگيران در پايان  - 4

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت شبه جسماني را توضيح دهند - 5

  

  اختالالت تجزيه اي :دهم  جلسه

  اهداف جلسه

  .اي را تعريف كرده و انواع آن را شرح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالالت تجزيه  - 1

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم اختالالت تجزيه اي را به تفكيك نام ببرند - 2

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عوامل سببي هر يك از اختالالت تجزيه اي را شرح دهند  - 3

  .پرستاري مربوط به اختالالت تجزيه اي را توضيح دهندفراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند  - 4

  

  اختالالت انطباقي و روان تني :جلسه يازدهم 

  اهداف جلسه

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالالت انطباقي را تعريف كرده و انواع آن را شرح دهند  - 1

  .ا به تفكيك نام ببرندفراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم اختالالت انطباقي ر - 2

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عوامل سببي اختالالت انطباقي را شرح دهند  - 3

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت انطباقي را توضيح دهند - 4

و تفاوت آن ها را با  اختالالت شبه جسماني  فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اختالالت روان تني توضيح داده - 5

  .توضيح دهند 

  

  شخصيت  اختالالت :جلسه دوازدهم 

  اهداف جلسه

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند خصوصيات اختالالت شخصيت را بيان كنند - 1

  .نام ببرند DSM-IV-TR فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع مختلف اختالالت شخصيت را بر اساس  - 2

  .توصيف نمايند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند خصوصيات انواع مختلف اختالالت شخصيت - 3

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت شخصيت را توضيح دهند - 4

  

  اختالالت جنسي :جلسه سيزدهم 

  .لوژي پاسخ جنسي انسان را شرح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فيزيو - 1

  .نام ببرند  DSM-IV-TR فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع اختالالت جنسي را بر اساس  - 2

  .را توضيح دهند جنسيفراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت  - 3



  

  اختالالت شناختي :جلسه سيزدهم 

  اهداف جلسه

  .نام ببرند  DSM-IV-TR فراگيران در پايان نيمسال بتوانند انواع اختالالت شناختي را بر اساس  - 1

  .عالئم و نشانه هاي دليريوم و درمان مربوطه بيان كنند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 2

  .ه بيان كنندعالئم و نشانه هاي زوال عقل و درمان مربوط فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 3

  .عالئم و نشانه هاي فراموشي و درمان مربوطه بيان كنند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 4

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت شناختي را توضيح دهند - 5

  

  اختالالت مرتبط با مواد :جلسه چهاردهم و پانزدهم

  اهداف جلسه

  .، وابستگي ، مسموميت و محروميت را تعريف كنند   اگيران در پايان نيمسال بتوانند سوء مصرففر - 1

  .توضيح دهندرا  مرتبط با موادفراگيران در پايان نيمسال بتوانند عوامل سببي  اختالالت  - 2

ت  الكليسم  و ساير مواد محروميت و مسمومي, سوء مصرف مواد , فراگيران در پايان نيمسال بتوانند عالئم وابستگي - 3

  .روان گردان را نام ببرند

محروميت و مسموميت  الكليسم  و ساير مواد , سوء مصرف مواد , فراگيران در پايان نيمسال بتوانند درمان وابستگي - 4

  .روان گردان را شرح دهند

  .ا مواد را توضيح دهندمرتبط بفراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به اختالالت  - 5

  

  فوريت هاي روانپزشكي :جلسه شانزدهم 

  اهداف جلسه

  .فراگيران در پايان نيمسال بتوانند اصول كلي برخورد با فوريت هاي روانپزشكي را شرح دهند - 1

  .خودكشي را تعريف كنند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 2

  .ت مربوط به خودكشي را توضيح دهندنظريا فراگيران در پايان نيمسال بتوانند - 3

  .را توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند فرآيند پرستاري مربوط به خودكشي - 4

  .را توضيح دهند فراگيران در پايان نيمسال بتوانند مداخالت مربوط به خشونت در بيماران - 5


