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                      نمره 2: در كالسفعال حضور  ،ي مقالهفعاليت كالسي شامل ارائه  :ارزشيابي

                                          

                                                                           نمره 18:   امتحان پايان ترم

  . باشداي، صحيح غلط و  تشريحي ميسواالت امتحان پايان ترم شامل سواالت چند گزينه

  و بحث دو جانبه سخنراني :روش تدريس

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

 

مراكز  آشنايي با تاريخچه روانپزشكي و روانپرستاري در جهان و ايران  :جلسه اول 

  روانپزشكي و محيط درماني

گيري در بهداشت معيار ها، اصول و انواع پيش ،بهداشت روانيمفهوم   :جلسه دوم

  رواني

  بهداشت رواني خانواده و مدرسه و اجتماع   :جلسه سوم

   ها و نيازهاي اساسي انسانانگيزه :جلسه چهارم 

  هاي اوانسان و توانايي :جلسه پنجم

  مفهوم خود :جلسه ششم 

  گيري و درمان اختالالت روانينقش مذاهب الهي در پيش :لسه هفتمج

  بحران :جلسه هشتم 

  استرس :جلسه نهم 

  ارتباط و ارتباط درماني  :جلسه دهم 



   هاي اختالالت روانيعالئم و نشانه :جلسه يازدهم و دوازدهم

    فرايند پرستاري در اختالالت رواني :جلسه سيزدهم و چهاردهم

  سبب شناسي اختالالت رواني: و شانزدهم  جلسه پانزدهم

آشنايي با مراكز  تاريخچه روانپزشكي و روانپرستاري در جهان و ايران  :جلسه اول 

  روانپزشكي و محيط درماني

  :اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .اقدامات انجام شده درجهت پيشرفت روانپزشكي را توضيح دهند - 1

  .را توصيف كنند مركز روانپزشكي ك خصوصيات ي  - 2

  .را تعريف كنند محيط درماني - 3

  .وظايف روانپرستار را شرح دهند - 4

  گيري در بهداشت روانيصول و انواع پيشا ،معيارها ،بهداشت روانيمفهوم   :جلسه دوم

  : اهداف جلسه

   :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .تعريف نمايند از ديدگاه هاي مختلف بهداشت رواني را - 1

  .معيارهاي بهداشت رواني را شرح هند -   2

  .انواع پيش گيري را توضيح دهند - 3

  بهداشت رواني خانواده و مدرسه و اجتماع   :جلسه سوم
  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .اهميت خانواده را در تامين بهداشت رواني توضيح دهند - 1

  .باطي والدين و فرزندان را توضيح دهندالگوهاي مختلف ارت - 2

  .نقش مدرسه را در تامين بهداشت رواني توضيح دهند - 3

  .نقش اجتماع را در تامين بهداشت رواني توضيح دهند - 4



   انسان اساسي نيازهايها و انگيزه :جلسه چهارم 

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .كنند انگيزه و نياز را تعريف - 1

  .ديدگاه هاي  روانشناختي انگيزه را توضيح دهند - 2

  .اولويت بندي نيازها را بر اساس نظريه مازلو بيان كنند - 3

  .نقش هر يك از نيازها را در شخصيت توضيح دهند - 4

  هاي اوانسان و توانايي :جلسه پنجم

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .انسان را از ديدگاه هاي مختلف تعريف كند - 1

  .ديدگاه هاي مختلف انسان شناسي را مورد نقد قرار دهد - 2

  .صفات مشترك و ويژگي هاي انسان را توضيح دهد - 3

  مفهوم خود :جلسه ششم 
  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .مفهوم خود را تعريف كند  - 1

  .رح دهدانواع خود را ش - 2

  .ابعاد خود را توضيح دهد - 3

  .منابع احساس ارزشمندي را توضيح دهد - 4

  .علل پيدايش مفهوم خود را توضيح دهد - 5

  گيري و درمان اختالالت روانينقش مذاهب الهي در پيش :جلسه هفتم

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .ش مذهب در سالمت روان را توضيح دهدديدگاه هاي روان شناسان در زمينه نق - 1

  .بتوانند تاثير اعتقادات مذهبي را در سالمت رواني شرح دهند  - 2

  بحران :جلسه هشتم 

  : اهداف جلسه 

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند



  .بحران  را تعريف كنند  - 1

  .انواع بحران را توضيح دهند  - 2

  .شرح دهند  مراحل  بحران - 3

  .تعادل كننده بحران را توضيح دهندعوامل م - 4

  .روش هاي مداخله در بحران را توضيح دهند - 5

  استرس :جلسه نهم 

  : اهداف جلسه 

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .استرس تعريف كنند - 1

  .عوامل استرس زا توضيح دهند - 2

  .آثار فيزيولوژيكي و روان شناختي استرس را توضيح دهند - 3

  .طابق عمومي را توصيف نمايندسندرم ت - 4

  .شيوه هاي كنار آمدن با استرس را شرح دهند - 5

  .مكانيسم هاي دفاعي را توضيح دهند و نقش آن ها را در كنترل استرس بيان كنند - 6

  ارتباط و ارتباط درماني  :جلسه دهم 

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .را تعريف نمايندارتباط و ارتباط درماني  - 1

  .فرايند ارتباط را نام ببرند - 2

  .ارتباط كالمي را با مثال توضيح دهند - 3



  .ارتباط غير كالمي را با مثال توضيح دهند - 4

  .اشكال مختلف ارتباط غير كالمي را توضيح دهند - 5

  .عوامل موثر در ارتباط را شرح دهند - 6

  .تكنيك هاي ارتباط درماني را توضيح دهند - 7

   عالئم و نشانه هاي اختالالت رواني :جلسه يازدهم و دوازدهم

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .هاي تفكر را در اختالالت رواني نام ببرندآشفتگي - 1

  .هاي تفكر را با مثال توضيح دهندهر يك از آشفتگي  - 2

  .هذيان و انواع آن را با مثال شرح دهند - 3

  .هاي ادراك  را در اختالالت رواني نام ببرنديآشفتگ - 4

  .توهم و انواع آن را با مثال شرح دهند - 5

  .هاي هيجان  را در اختالالت رواني نام ببرندآشفتگي - 6

  هاي هيجان را با مثال توضيح دهندهر يك از آشفتگي - 7

  .هاي رفتار حركتي  را در اختالالت رواني نام ببرندآشفتگي - 8

  هاي رفتار حركتي را با مثال توضيح دهنداز آشفتگي هر يك - 9

  .هاي مربوط به حافظه را توضيح دهندانواع آشفتگي - 10

  .هاي مربوط به هوشياري را توضيح دهند انواع آشفتگي - 11

    اختالالت رواني فرايند پرستاري در :جلسه سيزدهم و چهاردهم

  : اهداف جلسه



  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .روش هاي جمع آوري اطالعات از بيماران رواني را بيان كنند - 1

  .شرايط الزم براي مصاحبه با بيمار رواني را شرح دهند - 2

  .نحوه تهيه شرح حال از بيمار را شرح دهند - 3

  .نحوه معاينه وضعيت رواني را توضيح دهند - 4

  .آزمون هاي تشخيصي در بخش روانپزشكي را توضيح دهند - 5

  .نواع مداخالت پرستاري را توضيح دهندا - 6

  و بحث دو جانبه سخنراني :روش تدريس

  سبب شناسي اختالالت رواني: جلسه پانزدهم و شانزدهم 

  : اهداف جلسه

  :فراگيران در پايان نيمسال بتوانند

  .عوامل زمينه ساز و آشكار كننده توضيح دهند - 1

  .دهند عوامل زيست شناختي اختالالت رواني را توضيح - 2

  .ميترها را در بروز اختالالت رواني شرح دهندنقش نروترانس - 3

  .شناختي اختالالت رواني را توضيح دهندعوامل روان - 4

  .كاوي را در مورد  اختالالت رواني توضيح دهندهاي رواننظريه - 5

  .هاي رفتار گرايي را در مورد  اختالالت رواني توضيح دهندنظريه - 6

  .شناختي را در مورد  اختالالت رواني توضيح دهندهاي نظريه - 7

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  


