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 واحد تئوری  گروه آموزشی:                                             پرستاری بروجرد دانشکده:

 0911-0011نیمسال اولتحصیلی :  سالکارشناسی پرستاری             نیم حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 د: تئوری نوع واح     2                       تعداد واحد: بیماری های روان      : نام واحد درسی

 12-10 :ساعت: چهارشنبه         زمان برگزاری كالس: روز              1بهداشت روان  پیش نیاز:

 : خانم نامداریمسئول درس              43 تعداد دانشجویان:                 101كالس  مکان برگزاری:

 10-8ه با دانشجو: ساعات مشاور          خانم نامداری:استاد مربوطه 

  شرح دوره:

این درس شامل انواع اختالالت روانی و طبقه بندی آنها، علل و عوامل موثر بر آنها و طرق پیشگیری با تاكید بر 

مراقبت های اولیه بهداشت روانی، درمان ها و مراقبت های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مبتنی بر فرایند 

 پرستاری می باشد.

 رس بر استفاده از مهارت های تفکر خالق در حل مسائل مددجو/خانواده تاكید می شوددر این د

 هدف کلی: 

 و آشنایی با مشکالت و بیماری آن ها   با اختالالت روان كسب دانش و بینش در جهت شناخت بیشتر مددجویان -0

 و اجتماعی مددجویان. كاربرد مهارت های ارتباط درمانی در بررسی و تشخیص نیازهای جسمی ، روانی -2

 طرح و اجرای تدابیر پرستاری مناسب براساس تشخیص پرستاری در مددجویان از پیشگیری اولیه تا نوتوانی.  -4

آشنایی و شناخت كامل نسبت به عالئم ، همه گیرشناسی، سبب شناسی و درمان های رایج اختتالالت و ستندرم    -3

 های روانی .

 بینابینی:اهداف 

 ن درس دانشجو باید قادر باشد :در پایان ای

 طبقه بندی كند.DSM 5بیماری ها و سندرم های روانی را طبق (1

ی را تعریف، انواع، اپیدمیولوژی، سبب شناسی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبت اسکیزوفرن اختالالت (2

 مربوطه را تشریح نماید .های پرستاری بر اساس فرایند و تشخیص های پرستاری 

 ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعرت هییانی وسایر اختالالت سایکوتی  اختالال (4

مربوطه را تشریح  یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یو مراقبت ها یدرمان، توانبخش

 نماید .

و مراقبت  یوانبخشدرمان، ت ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعر افسردگیاختالالت   (3

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یها

و مراقبت  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعر دوقطبیاختالالت  (5

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یها

و مراقبت  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعرالت اضطرابی اختال  (1

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یها

و  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعر جبری-وسواسی اختالالت  (7

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یامراقبت ه
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و  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعر نشانه جسمانیاختالالت   (8

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یمراقبت ها

و مراقبت  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یی را تعراختالالت تجزیه ا  (9

مربوطه را تشریح نماید . اختالالت شخصیتی را  یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یها

 تشریح و پرستاری مربوطه را توصیف كند .

و  یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعرفوریت های روانپزشکی   (10

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یمراقبت ها

 درمان های جسمی انواع اختالالت روانی را بیان و آن ها را تشریح نماید .  (11

 درمان های روانی انواع اختالالت روانی را لیست كند .  (12

 یدرمان، توانبخش ،یریشگیپ ،یسبب شناس ،یولوژیدمیانواع، اپ ف،یرا تعراعتیاد و مواد اختالالت مرتبط با  (14

 مربوطه را تشریح نماید . یپرستار یها صیو تشخ ندیبر اساس فرا یپرستار یو مراقبت ها

 اختالالت روان پزشکی كودک و نوجوان را شرح دهید (13

 فوریت های روان پزشکی شرح دهید (15

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    انیسخنر

 ویس و فیلم و كلیپ           (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروهی 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 الزامی است درس)تی  دریافت مطالب و اعالم حضوری در سامانه نوید( كالس در وقت تمام و موقع به حضور -

 الزامی است دروس سرفصل مینهز در ها رفرنس و كتب دانشجویان و اداره آن با مطالعه توسط گروهی بحث ارائه -

 .شد نخواهد لحاظ نمره تکلیف صورت این غیر در گیرد انجام زمان مقرر محوله، در تکالیف ارائه است الزم -

 تگو در سامانه نوید(تکالیف و سواالت مطرح شده در كالس) تاالر گف به پاسخ ارائه- 

 چ  كردن پیام های دریافتی از سامانه نوید و گروه تشکیل شده واتس آپی در جهت آگاهی از مسائل -

 میان ترم و پایان ترم امتحانات در شركت -

 :درس قوانین و ها سیاست

 نمره ی  كسر غیبت موجه،  -

 درس حیف موجه، غیب غیر  -

 .شود می محسوب تاخیری،  )استاد از بعد حضور( كالس در تاخیر -

 

 وسایل کمک آموزشی:   

         پروژكتور اسالید  ویس و فیلم و كلیپ  وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره 21آزمون پایان ترم   نمره 4آزمون میان ترم 

 نمره 1حضور و غیاب كالسی  نمره                     2شركت فعال در كالس 

 نمره 2ارائه تکلیف كالسی 

 نوع آزمون
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  غلط -صحیح جور كردنی          ای چندگزینه    پاسخ كوتاه     یحی تشر

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 

1. Fortinash K, Holoday-Worret P. Psychiatric Mental 

Health Nursing. 4th ed, Mosby, NY. 2010 
 

 

 رسی:منابع فا

 

آقاجانی، محمد. طرح های مراقبتی روان پرستاری. اثر فورتیناش كاترین. انتشارات اندیشه  .1

 1491رفیع، چاپ اول. 

 .1497. انتشارات رفیع، تهران. 2كوشان محسن، روان پرستاری بهداشت روان  .2

كاپالن هارولد، سادوک بنجامین. خالصه روانپزشکی علوم رفتاری، روانپزشکی بالینی جلد 

 1482. ترجمه رفیعی حسن، سبحانیان خسرو، انتشارات ارجمند.  4و2و1
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معیارهای موجود در زمینه طبقه بندی طبقه بندی و  آشنایی با اهداف كالس و معارفه 19/01/98 0

 اختالالت روانی.

 تواند:دانشجو باید ب

 اختالالت روانی را تعریف كند.                      -

 ویژگیهای بیماری روانی را شرح دهد.                      -

 بیماریهای روانی را طبقه بندی كند.                      -

 خانم نامداری

 اختالالت اسکیزوفرنی  و سایر اختالالت سایکوتی . 21/01/98 2

 بتواند: دانشجو باید

 اسکیزوفرنی را تعریف كرده و تاریخچه ای از آن را بیان كند.                      -

 عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اسکیزوفرنی را شرح دهد.                      -

 انواع اسکیزوفرنی را نام ببرد.                      -

 درمانهای متداول اسکیزوفرنی را شرح دهد.                      -

 مراقبت های پرستاری در اسکیزوفرنی را شرح دهد                      -

 خانم نامداری

 و سایر اختالالت سایکوتی . یانیاختالالت هی 02/07/98 9

 دانشجو باید بتواند:

 را تعریف كرده و تاریخچه ای از آن را بیان كند. یانیاختالالت هی                       -

 را شرح دهد. یانیعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت هی                      -

 را نام ببرد.  یکوتیاختالالت سا ریوسا یانیانواع اختالالت هی                      -

 اختالالت را شرح دهد. ریوسا یانیتالالت هیدرمانهای متداول اخ                      -

 اختالالت  را شرح دهد ریوسا یانیمراقبت های پرستاری در اختالالت هی               -

 خانم نامداری

 یاختالالت افسردگ 09/07/98 0

 دانشجو باید بتواند:

 را تعریف كرده . یاختالل افسردگ                      -

 را شرح دهد. یعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالل افسردگ                      -

 را نام ببرد. یانواع اختالل افسردگ                      -

 را شرح دهد. یدرمانهای متداول اختالل افسردگ                      -

 ح دهدرا شر یمراقبت های پرستاری در اختالل افسردگ                      -

 خانم نامداری

 و اختالالت مرتبط یاختالالت دو قطب 11/07/98 5

 دانشجو باید بتواند:

 و اختالالت مرتبط را تعریف كرده . یاختالل دو قطب                      -

 را شرح دهد. یعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالل دو قطب                      -

 را نام ببرد. یانواع اختالل دو قطب                      -

 را شرح دهد. یدرمانهای متداول اختالل دو قطب                      -

 را شرح دهد. یمراقبت های پرستاری در اختالل دو قطب                      -

 خانم نامداری

 خانم نامداری اختالالت اضطرابی  24/07/98 6
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 دانشجو باید بتواند:

 اختالالت اضطرابی را تعریف كند.                      -

 تفاوت موجود بین ترس و اضطراب را شناسایی كند.                      -

 عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت اضطرابی را شرح دهد.                     -

 انواع اختالالت اضطرابی را نام ببرد.                      -

 درمانهای متداول اختالالت اضطرابی را شرح دهد.                      -

 مراقبت های پرستاری در اختالالت اضطرابی را شرح دهد.                      -

 با آسیب اختالالت مرتبط و جبری– یاختالالت وسواس 40/07/99 7

 دانشجو باید بتواند:

 و اختالالت مرتبط را تعریف كرده .  جبری– یاختالل وسواس  -

و اختالالت مرتبط را شرح   جبری– یعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی وسواس -

 دهد.

 را نام ببرد.  جبری– یانواع اختالل وسواس -

 و اختالالت مرتبط را شرح دهد.  جبری– یدرمانهای متداول اختالل وسواس  -

 و اختالالت مرتبط را شرح دهد  جبری– یالل وسواسمراقبت های پرستاری در اخت   -

 خانم نامداری

 خانم نامداری ترم انیامتحان م 07/08/99 8

 اختالالت تجزیه ای 13/08/99 1

 دانشجو باید بتواند:

 اختالالت تجزیه ای را تعریف كند.                      -

 لینی اختالالت تجزیه ای را شرح دهد.عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر با                   -

 انواع اختالالت تجزیه ای را نام ببرد.                      -

 درمانهای متداول اختالالت تجزیه ای را شرح دهد.                      -

 مراقبت های پرستاری در اختالالت تجزیه ای را شرح دهد                      -

 خانم نامداری

 مرتبطو اختالالت  یاختالالت نشانه جسمان 21/08/99 01

 دانشجو باید بتواند:

 را تعریف كند. یاختالالت نشانه جسمان              -

 را شرح دهد. یعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت نشانه جسمان              -

 رد.را نام بب یانواع اختالالت نشانه جسمان               -

 را شرح دهد. یدرمانهای متداول اختالالت نشانه جسمان               -

 را شرح دهد. یمراقبت های پرستاری در اختالالت نشانه جسمان               -

 خانم نامداری

 اختالل شخصیت 28/08/99 00

 دانشجو باید بتواند:

 اختالالت شخصیت را تعریف كند.         -

 بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شخصیت را شرح دهد.عالئم          -

 انواع اختالالت شخصیت را نام ببرد.          -

 درمانهای متداول اختالالت شخصیت را شرح دهد.          -

 مراقبت های پرستاری در اختالالت شخصیت را شرح دهد.           -

 خانم نامداری

 خانم نامداری شناختی -یاختالالت عصب 05/09/99 02
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 دانشجو باید بتواند:

 اختالالت شناختی را تعریف كند.         -

 شناختی را شرح دهد. -یعالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت عصب        -

 شناختی را نام ببرد. -یانواع اختالالت عصب         -

 د.شناختی را شرح ده -یدرمانهای متداول اختالالت عصب         -

 شناختی را شرح دهد -یمراقبت های پرستاری در اختالالت عصب         -

 ادیاختالالت مرتبط با مواد واعت 12/09/99 09

 دانشجو باید بتواند:

 را تعریف كند. مرتبط با مواد اختالالتانواع          -

 شرح دهد.را  لوژی و سیر بالینی اختالالتعالئم بالینی؛ اتیو         -

 را شرح دهد. ی متداول اختالالتدرمانها          -

 را شرح دهد. بت های پرستاری در اختالالتمراق           -

 خانم نامداری

 اختالالت كودكان 19/09/99 00

 دانشجو باید بتواند:

 را تعریف كند. در كودكان اختالالت انواع        -

 سیر بالینی اختالالت را شرح دهد. عالئم بالینی؛ اتیولوژی و         -

 را شرح دهد.كودكان درمانهای متداول اختالالت           -

 را شرح دهد. كودكان بت های پرستاری در اختالالتمراق           -

 خانم نامداری

 فوریت های روانپزشکی 21/09/99 05

 دانشجو باید بتواند:

 هد.خودكشی را توضیح د                      -

 خشونت و رفتارهای تهاجمی را شرح دهد.                      -

 مداخالت پرستاری در خودكشی را شرح دهد.                      -

 خانم نامداری

 ن های متداول موجود در روانپزشکیانواع درما 04/10/99 06

 دانشجو باید بتواند:

 های روانی را شرح دهد.درمان های جسمی بیماری                      -

 درمان های روانی بیماریهای روانی را شرح دهد.                      -

 خانم نامداری

   امتحان پایان ترم  07

 


