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                         کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع         پرستاریگروه آموزشی:             پرستاری بروجرد دانشکده:

 98-97 ومد: حصیلینیمسال تحصیلی و سال تترم تحصیلی: ترم سوم                                                

  واحد 2 :تعداد واحد               1111430:کد درس              بیماري هاي روان      اري پرست: نام واحد درسی

             :داد دانشجویانتع           روانشناسی فردي و اجتماعی، پرستاري بهداشت روان          :نیاز پیشد نوع واح

                : آقاي محمديساتیدا        هیوا محمديآقاي :رسمسئول د      12-10   :ساعت ،چهارشنبه:زمان برگزاری کالس 

  :اریخ امتحانت                                   8-10چهارشنبه  :ساعات مشاوره با دانشجو 

  شرح دوره:
ا گیری بی پیشاین درس شامل انواع اختالالت روانی و طبقه بندی آنها، علل و عوامل موثر بر آنها و راه ها

عنوی متاکید بر مراقبت های اولیه بهداشت روانی، درمان ها و مراقبت های جسمی، روانی، اجتماعی و 

 مبتنی بر فرآیند پرستاری می باشد.

 هدف کلی: 
 اهو درمان آن  یروان یها یماریمبتال به ب مارانیدانشجو جهت شناخت ب یآماده ساز -

  مارانیب نی، روانی و اجتماعی اهای جسمیو تشخیص نیازی در بررسی کاربرد مهارت های ارتباط درمان -

 .مورد هر براساس تشخیص پرستاری در نوتوانیاز پیشگیری تا  و اجرای تدابیر پرستاری یطراح -

  :جزئیاهداف 
 : كه دانشجو بتواند رود مير انتظا آموزش درپايان 

 اختالالت روانپزشکي را توضيح دهد.  انواع طبقه بندی در – 1

 .نواع دارو درماني در اختالالت رواني را نام ببردا- 2

اختالالت روان پريشي )مکانيسم اثر ، عوارض جانبي ، نحوه مصرف ، مراقبت پرستاری(  دارو درماني - 3

 را توضيح دهد.

اختالالت افسردگي )مکانيسم اثر ، عوارض جانبي ، نحوه مصرف ، مراقبت پرستتاری( را  دارو درماني - 4

 هد.شرح د

اختالالت اضطرابي )مکانيسم اثر ، عوارض جانبي ، نحوه مصرف ، مراقبتت پرستتاری( را  دارو درماني - 5

 توضيح دهد.

اری( را مکانيسم اثر ، عوارض جانبي ، نحتوه مصترف ، مراقبتت پرستتدارو های تثبيت كننده خلق ) - 6

 شرح دهد.

 اع درمان های غير دارويي را نام ببرد.انو - 7

 ح دهد.ها و خصوصيات و نقش پرستار( را به طور مختصر شر يط درماني ) مفهوم ، ويژگيمح - 8

 د.ها و خصوصيات و نقش پرستار( را به طور مختصر توضيح ده )مفهوم ، ويژگيدرماني انفرادی روان – 9

 ها و خصوصيات و نقش پرستار( را به طور مختصر شرح دهد.  گروه درماني )مفهوم ، ويژگي - 10
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 ها و خصوصيات و نقش پرستار( را به طور مختصر شرح دهد. ، ويژگي خانواده درماني )مفهوم - 11

 ها و خصوصيات و نقش پرستار( را توصيف كند. ژگيرفتار درماني )مفهوم ، وي - 12

 ا الکتريسيته ) مفهتوم ، ويژگتيهای جسمي ، جدا سازی ، مهار فيزيکي و تشنج درماني ب از درمان - 13

 نقش پرستار ( را بطور مختصر توضيح دهد. ها و

 و دوره های اختالالت اسکيزوفرنيك را توضيح دهد. ی اساسي و الزم اهميت ، نشانه ها - 14

 نواع و ويژگي های بارز آنها را بطور مختصر شرح دهد.ا - 15

ت صوصيات رفتتاری ، عتاطفي ، شتناختي و فرهنوتي و اجتمتاعي هتر يتك از انتواع اختتالالخ - 16

 اسکيزوفرنيك را بطور مختصر توضيح دهد.

 های درمان آنها را مختصراً شرح دهد. های سبب شناسي اختالالت اسکيزوفرنيك و روش تئوری – 17

 رآيند پرستاری ) بررسي و شناخت ، اقدامات پرستاری و ارزشيابي اقدامات ( را شرح دهد.ف - 18

 تصر شرح دهد.يت و انواع اختالالت خلقي را بطور مخاهم - 19

اری ، عاطفي ، شناختي ، فرهنوي ، اجتمتاعي و فيزيولتوكيکي اختتالالت خلقتي را خصوصيات رفت - 20

 .شرح دهد

 ظريه های سبب شناسي اختالالت خلقي و روشهای درمان اختالالت را مختصراً شرح دهيد.ن - 21

زشتيابي متداخالت را شترح رآيند پرستاری ) بررسي و شناخت ، مداخالت عمده پرستتاری و ارف - 22

 دهيد.

 فهوم اضطراب و روشهای مقابله با اضطراب را بطور مختصر توضيح دهد.م - 23

 نواع و شيوع اختالالت اضطرابي را نام ببرد.ا - 24

رز رفتاری ، عاطفي ، شناختي ، فرهنوي و اجتماعي و فيزيولوكيکي اختالالت اضطرابي ويژگيهای با - 25

 را شرح دهد.

رهنوتي فرم)شبه جسمي( و خصوصتيات رفتتاری ، عتاطفي ، شتناختي ، فع اختالالت سوماتونواا - 26

 اجتماعي و فيزيولوكيکي آنها را مختصرا شرح دهد.

الت تجزيته ای و ويژگيهتای رفتتاری ، عتاطفي ، شتناختي ، فرهنوتي ، اجتمتاعي و انواع اختتال - 27

 فيزيولوكيکي آنها را توضيح دهد.

فرم و تجزيته ای را مختصتراً توصتيف روشهای درمان اختالالت اضطرابي ، سوماتوسبب شناسي و  - 28

 كند.

اری ) بررسي و شتناخت ، متداخالت و ارزشتيابي متداخالت ( اختتالالت اضتطرابي ، فرآيند پرست - 29

 سوماتوفرم و اختالالت تجزيه ای را بطور مفصل توضيح دهد.

 را توضيح دهد. خصيت ، اختالل شخصيت و شيوع آنمفهوم ش - 30

 گروه اختالالت شخصيت را بطور مختصر توضيح دهد. 3يژگيهای بارز هر يك از و - 31

اجتماعي اختالالت شخصيت را به طور مختصتر  ،صوصيات رفتاری ، عاطفي ، شناختي ، فرهنويخ - 32

 شرح دهد.

 ح دهد.ای درمان اختالالت شخصيت را مختصراً توضيه نظريه های سبب شناسي و روش - 33
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اختالالت شخصيت را شرح در ( خت ، مداخالت اساسي و ارزشيابيو شنا فرآيند پرستاری ) بررسي - 34

 دهد.

 فهوم و انواع اختالالت رواني ارگانيك را توضيح دهد.م - 35

 .های رفتاری ، شناختي ، عاطفي و فرهنوي اجتماعي اختالالت رواني ارگانيك را شرح دهد ويژگي – 36

 رح دهد.های درمان اختالالت رواني ارگانيك را مختصراً ش ع ، سبب شناسي و روششيو - 37

 رآيند پرستاری ) بررسي و شناخت ، مداخالت و ارزشيابي مداخالت ( را شرح دهد.ف - 38

 نواع اختالالت وابستوي و سوء مصرف را نام ببرد.ا - 39

را شرح  فن اختالالت وابستوي و سوء مصرای بارز ، شيوع ، سبب شناسي و روشهای درماويژگي ه – 40

 دهد.

 رآيند پرستاری )بررسي و شناخت ، مداخالت اساسي و ارزشيابي مداخالت (را توضيح دهد.ف - 41

 وضيح دهد.های روانپزشکي ، خودكشي ، شيوع و سبب شناسي آن را ت از فوريت - 42

 يژگيهای بارز افراد خودكشي كننده را توضيح دهد.و - 43

 فرآيند پرستاری )بررسي و شناخت ، مداخالت اساسي و ارزشيابي نتايج(را توضيح دهد. - 44

 ختالالت تطابقي و انواع آن و ويژگيهای بارز آنها را توضيح دهد.ا - 45

 يوع ، سبب شناسي و روشهای درمان و مراقبتهای پرستاری مربوطه را شرح دهد.ش - 46

 رواني بر شرايط جسمي را نام برده و مختصراً توضيح دهد. اًثير عواملتاختالالت مربوط به  - 47

 مربوطه را شرح دهد. فرآيند پرستاری -48

 نسي و مراقبتهای پرستاری مربوطه را مختصراً شرح دهد.  ج -نواع اختالالت رواني ا -49

 صوصيات، انواع و مراقبت های پرستاری در اختالالت تکانشي را شرح دهد.خ -50

 دهد. و مراقبت های پرستاری در اختالالت شناختي را شرح انواع خصوصيات، -51

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده  * سخنرانی

 (TBLادگیري مبتنی بر تیم)ی *(PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

  و تکالیف دانشجو:وظایف 

نقش استاد  قت ،وکمبود  یمطالب و از طرف ادیو تنوع ز یتوجه داشته باشند با توجه به گسترد گ زیعز انیدانشجو

شارکت ملعه و است نه انتقال تمام و کمال محتوا ، لذا آموزش مطلوب مستلزم مطا يریادگی لیو تسه ییراهنما

 رود: یباشد و انتظار م یفعال شما م

 . دیده تیدر تمام جلسات درس اهم یحضور مرتب و منظم همراه با آمادگ به •

 .شودیدخالت داده م یابیدر ارزشها  بتیغ •

 .دیدر سر موعد توجه داشته باش فیکالس و انجام تکال يهادر بحث •

 .دییها را مطالعه فرمابحث یلیشده مراجعه و مطالب تکم یبه منابع معرف •
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 . دیزیرهداً بپجاز کالس   يضرور ریغ يو از رفت و آمدها دیتمام مدت کالس خاموش نگه دارتلفن همراه را در  •

 چیتحت ه در آن جلسه خواهد بود. لطفا پس از مدرس بتیغ یآمدن شما در کالس درس  پس از مدرس به معن •

 .دیوارد کالس درس نشو یطیشرا

 ریر غد. دیینما يگردد جدا خوددار یدن نظم کالس مبا دوستان خود که منجر به برهم ز یاضاف ياز صحبت ها •

 بود. میاهمعذور خو یدوره درس يتا انتها يو رفتنیخواهد شد، لذا از پذ يصورت با دانشجو برخورد جد نیا

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهوه ارزشیابی و نح

   نمره درصد    75  آزمون پایان ترم نمره درصدآزمون میان ترم..........

، هدر جلسده زیکوئ،)پرسدش و پاسدخنمره درصدد15 کالس فعالیت سر         نمره درصد10انجام تکالیف

 (غیبت

 م شامل آزمون تئوريایان ترارزشیابی آزمون پببرید(:  ناملطفاً سایر موارد )

 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جور کردنی        *ايچندگزینه       *پاسخ کوتاه   *  تشریحی

  

 :منابع پیشنهادی برای مطالعه

 فارسی:  منابع

 .1396,.انتشارات بشری2بهداشت روان کوشان.محسن,وافقی.سعید.روانپرستاری  -1

ضایی جلد .ترجمه فرزین رخالصه روانپزشکیبنیامین, ولد,هار کاپالن.کاپالن. هارولد، سادوک.  -2

 .1395ارجمند ,انتشارات2و1

 .1389(، تهران: انتشارات بشری،1روان پرستاری)اسدی نوقابی، احمدعلی و حاجی اقایی سعید.  -3

 

 منابع انگلیسی:

1. Fortinash KM and Holoday Worret PA. Psychiatric Mental Health 

Nursing,2016. 

2. Fontaine KL. Mental Health Nursing, 6th edition, New Jersey: Pearson 

Education Inc. 2016. 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 17/11/97 
-هتعریدف و طبقده طرح درس و کلیدات. آشنایی با دوره، معرفی سرفصل ها و ارائ

  DSM-4بندي بیماري هاي روانی براساس 
 يمحمد يآقا

 يمحمد يآقا انواع درمان هاي متداول در روان پزشکی )درمان هاي دارویی(  24/11/97 2

 يمحمد يآقا انواع درمان هاي متداول در روان پزشکی )درمان هاي دارویی(  1/12/97 3

 يمحمد يآقا انواع درمان هاي متداول در روان پزشکی )درمان هاي غیر دارویی(  8/12/97 4

 يمحمد يآقا ت هاي پرستاري(عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبختالل اسکیزوفرنیا )ا 15/12/97 5

 يمحمد يآقا اختالالت خلقی )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري( 22/12/97 6

 يمحمد يآقا اختالالت اضطرابی )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري( 21/1/98 7

 يمحمد يآقا اختالالت شخصیت )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري( 28/1/98 8

 يمحمد يآقا اختالالت شخصیت )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري(ادامه  4/2/98 9

 يدمحم يآقا اختالالت سوماتوفرم )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري( 11/2/98 10

 يمحمد يآقا اختالالت روان شناختی )عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري( 18/2/98 11

 يمحمد يآقا ستاري( اي و انطباقی)عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پراختالالت تجزیه 25/2/98 12

 يمحمد يآقا ري(اختالالت جنسی)عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستا 1/3/98 13

 يمحمد يآقا شناختی)عالئم، علل، نحوه درمان و مراقبت هاي پرستاري(  اختالالت 8/3/98 14

15 22/3/98 
 يا)عالئم، علل، نحوه درمدان و مراقبدت هداختالالت وابستگی و سوء مصرف مواد

 (يپرستار
 آقاي محمدي

 آقاي محمدي درمان و پیشگیري( مداخله،فوریت هاي روانپزشکی) 29/3/98 16

 


