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 واحد تئوری  گروه آموزشی:                 پرستاری بروجرد دانشکده:

 9988-89بهمن:  تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ی د: تئورنوع واح     2                       تعداد واحد:         1بهداشت روان : نام واحد درسی

 4-2 :ساعت شنبه یک: زمان برگزاری كالس: روز              روانشناسی عمومی و اجتماعیپیش نیاز:

 خانم نامداری: مسئول درس 44 تعداد دانشجویان:         101كالس  مکان برگزاری:

 2-1 ساعات مشاوره با دانشجو:          خانم نامداری:مربوطه  داستا

  شرح دوره:

این درس كسب دانش و بینش در زمینه شناخت انسان ، نیازهای اساسی ، توانایی های بالقوه و  براساس اهداف

بالفعل ، مفهوم خود، آشنایی با علل و عوامل موثر در ایجاد اختالالت روانی ، آشنایی با فشارهای روانی و بحران ها ، 

ری و نقش مذاهب الهی در پیشگیری و درمان اصول برقراری ارتباط درمانی با مددجویان در چارچوب فرایند پرستا

 اختالالت روانی با تاكید بر مراقبت های اولیه بهداشت روان مدنظر است.

 

 هدف کلی: 

 ( شناخت دانشجو نسبت به اصول و مبانی بهداشت روان, انسان و نیازهای اساسی او و مفهوم خویشتن1

ق پیشگیری از آنها با تأكید برر مراقبرت هرای اولیره بهداشرت      ( علل و عوامل موثر در بروز بیماری های روانی و طر2

 روان در مراحل مختلف رشد 

 ( ارائه مداخالت منطقی در جهت حفظ و توسعه سالمت روان فرد ، خانواده و جامعه .4

 

 بینابینی:اهداف 

 در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد :

 شرح دهد . تاریخچه بهداشت روانی در جهان و ایران را (1

تعریف روانپرستار ,انواع دوره های آموزشی روانپرستاری ,نقش های كامل روانپرستاران در مراكز  (2

 بهداشتی,آموزش درمانی,اجزای تیم روانپزشکی را توصیف نماید.

خصوصیات مراكز روانپزشکی از نظر ساختار فیزیکی و روانی ,محیط درمانی و عوامل تشکیل دهنده آن و  (4

 روانپرستار در ایجاد و حفظ و توسعه محیط درمانی را تشریح كند. نقش

 مفهوم و اصول بهداشت روان را بیان كند.  (4

 اهمیت انگیزه های رفتار انسان در بهداشت روان را توصیف نماید.  (5

 ضیح دهدانواع پیشگیری و نقش روانپرستار در پیشگیری از اختالالت در مراكز روانپزشکی و جامعه را تو (1

انسان از دیدگاههای مختلف ,صفات مشترك و ویژگی های وی ,نیازها و طبقه بندی آن ها بر اساس  (7

 تئوری مازلو ,اهمیت نقش نیازها در شخصیت انسان و توانائی های بالقوه و بالفعل او را تحلیل نماید .

راد با احساس ارزشمندی باال و مفهوم خود ، ابعاد خویشتن ، انواع خود، احساس ارزش و خصوصیات اف (8

 پائین را بیان كند .

 ارتباط وارتباط درمانی ،كاربرد ارتباط درمانی در روانپرستاری بر اساس فرایند پرستاری را تشریح كند.  (9
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 مراحل ارتباط درمانی,تکنیك ها و موانع ارتباط درمانی را توضیح و تفسیر نماید. (10

 های روانی را تشخیص داده و آنها را توصیف نماید .عالئم و نشانه های بیماری (11

 نی را توضیح داده و تشریح نمایدمعاینه وضعیت روا (12

 

 

 های تدریس:شیوه

 سخ پرسش و پا   هسخنرانی برنامه ریزی شد   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروهی 

 ----------------- اً نام ببرید()لطف سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

                           كالس                   بحث های شركت فعال در    -

       امتحان میان ترم                                                                         -

 امتحان پایان ترررم          -

                                                                انجام تکالیف كالسی  -

 

 وسایل کمک آموزشی:   

  پروژكتور اسالید   خته و گچ ت  وایت برد

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

 

 نمره کل()از  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره  1حضور و غیاب در كالس درسی 

  نمره 12آزمون پایان ترم   نمره 4آزمون میان ترم 

 نمره 2انجام تکالیف كالسی                          نمره 1شركت فعال در كالس 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ای چندگزینه    پاسخ كوتاه     یحی تشر

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
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 . سبزوار : انتظار 1، بهداشت روان 1491محسن . كوشان ، -1

( . درسنامه جامع روان  1481عظیمی ، حمیده ، جنتی ، یدا... . محمودی ، قهرمان . )  -2

 سالمی . ( ، تهران : 1پرستاری بهداشت روان ) 

 1. بهداشت روان 1491نوغانی.  -4

جلد  ینیبال یروانپزشک ،یعلوم رفتار ی. خالصه روانپزشکنیكاپالن هارولد، سادوك بنجام -4

 1491خسرو، انتشارات ارجمند.  انیحسن، سبحان یعی. ترجمه رف 4و2و1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 خانم نامداری و تعریف روانپرستاری آشنایی با اهداف كالس و معارفه 14/11/98 9

 خانم نامداری و نقش او در بهداشت روان  یو روانپرستار یروان پزشک خچهیتار 20/11/98 2

 خانم نامداری *و آشنایی با مراكز روان پزشکی یدرمان طیمح 27/11/98 9

 نم نامداریخا نظریه های شخصیت 04/12/98 4

 خانم نامداری بهداشت روان  11/12/98 5

 خانم نامداری *های رفتار انسان در بهداشت روانو نیازانگیزه   18/12/98 6

 خانم نامداری *انسان شناسی و خود پنداره 17/01/99 7

 خانم نامداری امتحان میان ترم 24/01/99 9

 خانم نامداری استرس  07/02/99 8

 خانم نامداری تکنیك های ارتباط درمانی ارتباط و  14/02/99 91

 خانم نامداری *بحران  21/02/99 99

 خانم نامداری م و نشانه های بیماری های روانی عالئ 28/02/99 92

 خانم نامداری  *م و نشانه های بیماری های روانیعالئ 04/04/99 99

 م نامداریخان فرآیند پرستاری در اختالالت روانی 11/04/99 94

 خانم نامداری *فرآیند پرستاری در اختالالت روانی 18/04/99 95

 خانم نامداری *سبب شناسی اختالالت روانی 25/04/99 96

  امتحان پایان ترم  97

 


