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به منظور كسب دانش و بينش در زمينه شناخت انسان، نيازهای اساسي او و  درس پرستاری بهداشت روان

توانائي های بالقوه و بالفعل انسان، مفهوم خود، آشنائي با علل و عوامل مؤثر در ايجاد اختالالت رواني، بحران، 

گيری و در پيش پرستاری و نقش مذاهب الهياصول برقراری ارتباط درماني با مددجو در چارچوب فرآيند 

 تدريس مي گردد. بر مراقبت های اوليه بهداشت روان،درمان اختالالت رواني با تاكيد 

 هدف كلي

ي ي انسان و نيازهای اساسي و توانايدانشجويان قادر خواهند بود با اصول و مباني بهداشت روان ،در پايان ترم 

طريق پيشگيری از آن ها با تاكيد بر های او، مفهوم خود، علل و عوامل مؤثر در بروز اختالالت رواني و 

مراقبت های اوليه بهداشت رواني، آشنا شده و با مداخالت منطقي قادر به حفظ و توسعه سالمت روان خود، 

 خانواده و مددجويان در مراكز بهداشت رواني و جامعه باشند.

 

 اهداف جزيي

 در پايان اين دوره دانشجو قادر خواهد بود:    

 ستاری و مشخصات مراكز جامع روانپزشکي و بهداشت رواني را بيان نمايد.تاريخچه روانپر .1

 روانپرستار و نقش های او را در مراكز درماني و جامعه شرح دهد. .2

 اصول و مفاهيم بهداشت روان را تعريف نمايد. .3

 خود پنداری و عزت نفس راشرح دهد. مفاهيم انسان، .4

 شرح دهد.                                                                        را و موانع برقراری ارتباط اثربخش ارتباط و ارتباط درماني مفاهيم .5

 را توضيح دهد.      هاسترس و بحران را تعريف نموده و مداخالت پرستاری مربوط  .6

 يد.بيان نما التاختال اين را در پيشگيری از اختالالت رواني عوامل مؤثر در  .7

 را شرح دهد. آنها و عالمت شناسي سبب شناسي واني را تعريف نموده و طبقه بندی،اختالالت ر .8

 كاربردهای فرآيند پرستاری در اختالالت رواني را توضيح دهد.  .9
 

 

 وسايل كمك آموزشي

 وايت برد ، ماژيک واساليد

 

 

 

 

 وظايف دانشجو

. و....( ، بر هم نزدن نظم كالستلفن همراهرعايت اصول اخالقي در كالس درس) عدم استفاده از  .1

 ، با كسر نمره نهايي همراه خواهد بود.در كالس عدم رعايت اصول اخالقي
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  حضور به موقع، مداوم و شركت فعال در كالس .2

 ی ميان ترم و پايان ترمحضور در جلسات آزمون ها .3

تاريخ غيرقابل روز دوشنبه برگزار مي شود و اين  29/8/96آزمون ميان ترم در تاريخ  .4

 تغيير مي باشد.

 عدم حضور در آزمون ميان ترم، معادل عدم اخذ نمره از اين آزمون است. .5

، غيبت در جلسات از نمره مربوط به حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به دوره الزامي است .6

 حضور فعال كالسي مي كاهد.

 

 يادگيری -روشهای آموزش

به اهداف درس  توسط مدرس مربوطه خواهد بود و به منظور دستيابي نحوه تدريس به صورت سخنراني    

 ئه مطالب درسي استفاده مي گردد.پرسش و پاسخ برای ارا نيز از روش توضيحي و

 پايان ترمميان ترم و كتبي  های آزمون

 خواهد بود. تشريحي و چند گزينه ایه صورت ب ارائه شده  كتبي از محتوای مطالب های آزمون

 

 

 ارزشيابي شيوه

  

 ترمآزمون ميان  تشريحي -نمره 6

 آزمون پايان ترم چهارگزينه ای و تشريحي -نمره12

 حضور فعال كالسي نمره 2

 جمع  نمره 20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع مورد استفاده 
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 انتشارات انديشه رفيع. وانپرستاری.ركوشان، محسن، واقعي، سعيد،  .1

 ، نشر طبيب .درسنامه روان پرستاریي، فاطمه، محتشمي، جميله، نوغان .2

 حسيني، ابوالقاسم، اصول بهداشت رواني، جلد دوم، انتشارات دانشگاه مشهد. .3

 ، انتشارات چهر.شاملو، سعيد، بهداشت رواني .4

 ترجمه پورافکاری، نصرت اهلل، نشر آزاده ل و همکاران، روانپزشکي اكسفورد، گيلدر، مايک .5

6. Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental 

Health Nursing. Mosby. Last  Edition. 

 قابليت استفاده دارند.و انگليسي كليه كتب روانپرستاری به زبان فارسي  .7
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 محتوای درس تاريخ جلسه

1 3/7/96 

 ارائه طرح درس

تاريخچه  -تاريخچه بهداشت روان در ايران و جهان

 روانپرستاری 

 آشنايي با محيط درماني و نقش روانپرستاران 10/7/96 2

3 17/7/96 
 تعريف، اهميت، اهداف و انواع پيشگيری در بهداشت روان  

 اصول بهداشت روان و عوامل مؤثر بر آن

 انسان شناسي، خود پنداری و عزت نفس  24/7/96 4

 تعريف ارتباط درماني و مراحل آن 1/8/96 5

 ارتباط درمانيتکنيکهای  8/8/96 6

 تکنيکهای ارتباط درماني )ادامه( 15/8/96 7

 موانع  ارتباط پرستار و بيمار 22/8/96 8

 (29/8/96آزمون ميان ترم ) 29/8/96 9

 سبب شناسي اختالالت رواني  6/9/96 10

 سبب شناسي اختالالت رواني) ادامه( 13/9/96 11

12 20/9/96 
 استرس و مداخالت مربوطه

 مداخالت مربوطه بحران و

 27/9/96 14و13
 تعريف و طبقه بندی اختالالت رواني

 نقش مذاهب الهي در پيشگيری و درمان اختالالت رواني

 عالمت شناسي 4/10/96 15

 ادامه عالمت شناسي 11/10/96 16

 فرآيند پرستاری در اختالالت رواني 18/10/96 17

 


