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 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 

 کارشناس پرستاری تحصیلی: یرشتهو  مقطع           پرستاری         گروه آموزشی:                  پرستاری بروجرد دانشکده:

 اجتماعی-روانشناسی فردی   :یش نیازپ   : تئوریدنوع واح       2   تعداد واحد: بهداشت روان: نام درس

، پلتفرم سامانه نوید : مکان برگزاری   1641-     :ساعت          چهارشنبه     :روز : زمان برگزاری كالس

 اسکای روم

 خانم نامداری:مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(  خانم نامداری :درسمسئول         41  :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفی

  ابراساس اهداف این درس کسب دانش و بينش در زمينه شناخت انسان ، نيازهای اساسی ، توانایی های بالقوه و بالفعل ، مفهوم خود، آشنایی ب       

فشننارهای روانی و باران ها ، الننوق بريراری ارتبام درمانی با مددجویان در چارچو  علل و عوامل موثر در ایجاد اختالالت روانی ، آشنننایی با 

 فرایند پرستاری و نقش مذاهب الهی در پيشگيری و درمان اختالالت روانی با تاکيد بر مرايبت های اوليه بهداشت روان مدنظر است.

 

 هدف كلی: 

 انسان و نيازهای اساسی او و مفهوم خویشتن( شناخت دانشجو نسبت به الوق و مبانی بهداشت روان, 4

  ( علل و عوامل موثر در بروز بيماری های روانی و طرق پيشگيری از آنها با تأکيد بر مرايبت های اوليه بهداشت روان در مراحل مختلف رشد2

 ( ارائه مداخالت منطقی در جهت حفظ و توسعه سالمت روان فرد ، خانواده و جامعه4

 

   بینابینی:اهداف 

 در پایان این درس دانشجو باید يادر باشد :

 تاریخچه بهداشت روانی در جهان و ایران را شرح دهد . (4

تعریف روانپرستار ,انواع دوره های آموزشی روانپرستاری ,نقش های کامل روانپرستاران در مراکز بهداشتی,آموزش  (2

 درمانی,اجزای تيم روانپزشکی را توليف نماید.

خصوليات مراکز روانپزشکی از نظر ساختار فيزیکی و روانی ,مايط درمانی و عوامل تشکيل دهنده آن و نقش روانپرستار  (4

 در ایجاد و حفظ و توسعه مايط درمانی را تشریح کند.

 مفهوم و الوق بهداشت روان را بيان کند.  (1

 ید. اهميت انگيزه های رفتار انسان در بهداشت روان را توليف نما (5

 انواع پيشگيری و نقش روانپرستار در پيشگيری از اختالالت در مراکز روانپزشکی و جامعه را توضيح دهد (6

انسان از دیدگاههای مختلف ,لفات مشترك و ویژگی های وی ,نيازها و طبقه بندی آن ها بر اساس تئوری مازلو ,اهميت  (7

 و بالفعل او را تاليل نماید . نقش نيازها در شخصيت انسان و توانائی های بالقوه

 مفهوم خود ، ابعاد خویشتن ، انواع خود، احساس ارزش و خصوليات افراد با احساس ارزشمندی باال و پائين را بيان کند . (8

 ارتبام وارتبام درمانی ،کاربرد ارتبام درمانی در روانپرستاری بر اساس فرایند پرستاری را تشریح کند.  (9

 بام درمانی,تکنيك ها و موانع ارتبام درمانی را توضيح و تفسير نماید.مراحل ارت (41

 عالئم و نشانه های بيماریهای روانی را تشخيص داده و آنها را توليف نماید . (44

 معاینه وضعيت روانی را توضيح داده و تشریح نماید (42
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده    سخنرانی

 ویس و فيلم و کليپ           (PBLیادگيری مبتنی بر حل مسئله) باث گروهی 

 

  وظايف و تکالیف دانشجو

 جلسات آفالين:

ر آن د بتيبه منزله غ دیسامانه نو در همطالع ديتائ كيعدم ثبت ت) یطبق برنامه درس دیآپلود شده در سامانه نو یدانلود و مطالعه ماتواها

 (شوديجلسه ماسو  م

  دیو شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه نو ) تاالر گفتگو در سامانه نوید(یمجاز یحضور فعاق در جلسات گفت و گو

 .شد نخواهد لااظ نمره تکليف لورت این غير در گيرد انجام زمان مقرر ماوله، در تکاليف ارائه است الزم -

 سامانه نوید و گروه تشکيل شده واتس آپی در جهت آگاهی از مسائلچك کردن پيام های دریافتی از  -

 اسالید، به لورت جامع و مختصر( 5خالله کردن مباحث هر جلسه در يالب فایل پاورپوینت به لورت نموداری) حداکثر  -

 آنالين:جلسات 

 الزامی است درس کالس در ويت تمام و مويع به حضور -

 sky room  شرکت در پرسش و پاسخ در سامانه  -

 ميان ترم و پایان ترم امتاانات در شرکت -
 

  قوانین و مقررات كالس

 جلسات آفالين:

جلسه نمره ای برای دانشجو ثبت  1ثبت تيك تائيد مطالعه در سامانه نوید الزامی می باشد و در لورت عدم ثبت تيك در بيش از  -

 نخواهد شد

جلسه به منزله ی  4و در لورت غيبت در بيش از  الزامی می باشد  در سامانه نوید برگزار شده در تاالر گفتگوحضور در جلسات  -

 حذف درس می باشد

 حضور دانشجو با تاخير در جلسات برگزار شده در تاالر گفتگو در سامانه نوید، تاخيری ماسو  می شود -

 جلسات آنالين:

 است یالزام Skyroomبرگزار شده در  درسحضور به مويع و تمام ويت در کالس  -

 sky roomشرکت در پرسش و پاسخ در سامانه    -

 ترم انیترم و پا انيشرکت در امتاانات م -

 وسايل آموزشی:   

         اسالید    ویس و فيلم و کليپ  وایت برد

        سامانه آزمون مجازی فرادید        و  سرویس کالس آنالین

 های مختلف دانشجو:ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیتنحوه 

 
 نمره از بيست فعاليت ردیف

 4 انجام تکاليف در سامانه نوید در زمان مقرر 4

 4 در سامانه نوید ثبت تيك تائيد مطالعه 2

 2 و آفالین های مجازی آنالیندر کالس فعاق حضور 4

 5 ميان ترمامتاان  1
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 9 ترم امتاان پایان 5
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