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 :)هوم خود، شنایی فراگیران با اصول و مبانی بهداشت روان، انسان و نیازهای اساسی او، مفآ مقدمه)شرح درس

عوامل موثر در بروز بیماریهای روانی و روش های پیشگیری با تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشت روانی در 

مراحل مختلف رشد و تکامل، توانمند بودن در برقراری ارتباط درمانی با مددجویان و خانواده های آنها جهت ارائه 

 مداخالت مورد نیاز
 :بهداشت رواناولیه اصول و مبانی  شنایی فراگیران باآ هدف کلی 

 اهداف اختصاصی درس 

  :آشنایی با تاریخچه علم روانشناسیجلسه اول 

 :بهداشت روانآشنایی با  جلسه دوم 

 :و انسان  مفهوم نیازآشنایی با  جلسه سوم 

 :و انسان  مفهوم نیازآشنایی با  جلسه چهارم 

 :مفهوم خودآشنایی با  جلسه پنجم 

 :مفهوم بحران آشنایی با جلسه ششم 

 :مفهوم بحرانآشنایی با  جلسه هفتم 

 :مفهوم استرسآشنایی با  جلسه هشتم 

 :مفهوم استرسآشنایی با  جلسه نهم 

 :مفهوم ارتباط درمانیآشنایی با  جلسه دهم 

 :مفهوم ارتباط درمانیآشنایی با  جلسه یازدهم 

 :عالئم و نشانه های اختالالت روانآشنایی با  جلسه دوازدهم 

 عالئم و نشانه های اختالالت روانآشنایی با  یزدهم:جلسه س 

 :عالئم و نشانه های اختالالت روانآشنایی با  جلسه چهاردهم 

 :عالئم و نشانه های اختالالت روانآشنایی با  جلسه پانزدهم 

 :فرایند پرستاری در بیماران روانآشنایی با  جلسه شانزدهم 

 بتوانند:  دوره یاناز پارود پس  یاز دانشجویان انتظار م          

  تاریخچه روانپزشکی و روانپرستاری و سیر تکامل این رشته را بیان کند. -

 را بیان کند. وظایف و نقشهاي روان پرستار در مراكز روان پزشكي-

 وضعیت بیماران رواني در دوران مختلف را توصیف كند.-  

 توضیح دهد. اقدامات انجام شده جهت پیشرفت دانش روان پزشكي را - 

 نحوه پیدایش و توسعه مراکز روانپزشکی در جهان و ایران را شرح دهد.-

 پرستاری بهداشت روان نام درس:

                                                              ندارددروس پیش نیاز:            شماره درس: واحد نظری                                                                        2تعداد و نوع واحد:

 روانپرستاری گروه آموزشی: پرستارینشکده:دا رشته و مقطع تحصیلی:

 88-89سال تحصیلی: ترم تحصیلی: پارسائی مهر نام مدرس:

 6-4شنبه 3 روز و ساعت برگزاری کالس : جلسه 71 تعداد جلسات:

 

 تاریخ امتحان
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  .محیط درمانی را تعریف کند و اجزای یک محیط درمانی را نام ببرد-

 مثال بزند.قادر باشد فعالیت های را برای ایجاد تغییرات مفید در محیط -
 د.رماني را توضیح دهنقش روان پرستار در ایجاد؛ حفظ و توسعه محیط د - 

 تعریف بهداشت رواني از دیدگاه هاي مختلف را شرح دهد.

 اهداف بهداشت رواني در سطوح مختلف پیشگیري را شرح دهد.

 اهمیت خانواده؛ مدرسه و جامعه در تامین بهداشت رواني را توضیح دهد.

ل را در فعالیت حرفه ای و زندگی با مثال هایی را شرح دهد و قادر باشد بکارگیری این اصو بهداشت روان معیار ها و اصول

 روشن سازد و تا حد توان آنها را در عمل بکار گیرد.

 انسان را تعریف و صفات و خصوصیات آن از دیدگاههای مختلف را شرح دهد
 دانواع نیازهای انسان را از دیدگاه های مختلف شرح ده

 را با ذکر مثال توضیح دهدنی افراد اهمیت ارضاي صحیح این نیازها در پیشبرد سالمت روا

 دیدگاه هاي مختلف صاحب نظران روان شناسي در زمینه نقش مذهب الهي در سالمت روان را بیان كند.

 سالمت رواني را توضیح دهد.تاثیر اعتقادات مذهبي در 

 منابع احساس ارزشمندی را توضیح دهد -

 بحران، عامل بحران زا و مراحل آن را تشریح کند و با آوردن مثال در مورد جنبه مختلف بحران و مداخله در بحران بحث کند.

 علل ایجاد كننده استرس را توضیح دهد.

 شرح دهد.با مثال آثار فیزیولوژیكي و روان شناختي استرس را  -

 رواني را توضیح دهد.مقابله ای مكانیزم هاي  -

 وه هاي كنار آمدن با استرس را بیان نماید.شی -

 مداخالت پرستاري موثر در كاهش استرس را شرح دهد.-

 را شرح دهد.و مراحل آن ارتباط و ارتباط درماني 

 انواع راه هاي برقراي ارتباط را شرح دهد. -

 شرح دهد. با مثال عوامل موثر بر ارتباط درماني را - 

 رح دهد.خصوصیات ارتباط درمانی را ش -

 موانع ارتباط درمانی را شرح دهد. -مهارت های ارتباط درماني را شرح دهد.  -

 شرح دهد.با ذکر مثال انواع اختالالت تفكررا   -

 شرح دهد.با ذکر مثال  ادراك و آشفتگي هاي مربوط به آن را  -

 شرح دهدبا ذکر مثال  را ادراکی انواع اختالالت   -

 شرح دهد.با ذکر مثال  را خلق و آشفتگي هاي آن   -

 توضیح دهد. با ذکر مثال  آشفتگي هاي حافظه و عوامل موثر بر حافظه را -

 توضیح دهد.با ذکر مثال  اختالالت و آشفتگی های رفتاررا  -

 جمع آوري اطالعات الزم براي مصاحبه با بیمار رواني را شرح دهد. روش هاي 

 ني را شرح دهد.شرایط الزم براي مصاحبه با بیمار روا -

 نحوه تهیه شرح حال از بیمار رواني را شرح دهد.  -

 نقش هر كدام از نیازها در سالمت روان انسان را شرح دهد.

 نقش روان پرستار در ارضاي نیازهاي بیماران را شرح دهد. -

 خود را تعریف و ابعاد آن را توضیح دهد.

 خودپنداری را تعریف کند و اجزاء آن را نام ببرد. -

 خصوصیات افراد با احساس ارزشمندي پائین و باال را توصیف كند.  -
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 ( را شرح دهد. MSEاصول معاینه وضعیت رواني )  -

 فرضیه هاي روان زادی و تن زادی در زمینه سبب شناسي اختالالت رواني را شرح دهد.  -

 عوامل زمینه ساز و آشكار كننده بیماریهاي رواني را شرح دهد.  -

 هاي مختلف روان شناختي مطرح شده در سبب شناسي اختالالت رواني را بیان كند نظریه -

 

 

 

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
            بحث در گروههای كوچک    □                يگروه بحث □           كنفرانس □          سخنراني  □
                  Round           □ PBL                         □ Case Report □      كارگاه آموزشي□

Morning Report □                        □ غیره 
 

 ، ویدئوپروژكتورلپ تاپ: وسایل کمک آموزشی
                

 :مشاركت فعال در كالس، پرسش و پاسخ، آزمون های پراكنده میاندوره   وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 

 

 

 

 

 زشیابی دانشجو:نحوه ار 
 □ پایاني                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 درصد از نمره نهایي  5 حضور و غیاب
 درصد از نمره نهایي 01 انجام تکالیف كالسي و فعالیت

 درصد از نمره نهایي 01 امتحان میان ترم
 درصد از نمره نهایي 55امتحان پایان ترم

  جور كردني □            صحیح و غلط □         چند گزینه ای    □        تشریحي   □        شفاهي  □    :متحان میان ترمنوع ا

   جور كردني □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای     □       تشریحي    □     شفاهي     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع……………………………………………………………… 

 (روانپرستاری بهداشت روان 4831اسدی نوقابی،احمد علی؛امیدی،شیدا؛حاجی آقا جانی، سعید،)چاپ 4،

 اول،انتشارات کامران.
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 چاپ هفتم،انتشارات اندیشه رفیع.4، روان پرستاری بهداشت روانکوشان،محسن،واقعی،سعید، 

 Carson, V.B (5002).   Mental Health Nursing. 2th ed. Philadelphia: Mosby/ 

Saunders. 

 Boyd, M (5003). Psychiatric Nursing Contemporary Practice. 1th ed. Philadelphia 

,PA Lippincott Wilkins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


