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 پرستاری ماماییدانشکده:

 کارشناسی ارشد   :تحصیلی ی رشتهو  مقطع                                  پرستاری روان  :گروه آموزشی
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       مدرسین:   
 

 اختالالت روانی سالمندان و مراقبتهای پرستاری

 واحد 1

 

دارو شناسی _ اصول مشاوره_   اصول سالمت روان

  اختصاصی 

 اینانلو خانم دکتر 

 

و حضور فعال در کالس درصد نمره،  40آزمون پایان ترم

 درصد. 20 پاسخگویی به سواالت کالسی

درصد) مدت ارائه مطلب یک ساعت   40کنفرانس کالسی 

می باشد و فرصت باقیمانده به بحث گروهی پیرامون 

 فرایند پرستاری اختصاص می یابد(   

 

 اینانلو خانم دکتر 
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در این درس فراگیردانش و مهارتهااای الزم را در زمینااه ارائااه مااداخالت   

روانپرستاری در چارچوب فرایند پرستاری به مددجویان سالمند مبااتال بااه  

 اختالالت روانی بدست می آورد.  

کسب دانش و اطالعات الزم در زمینه مسایل و مشکالت شااایع   هدف کلی

روانشناختی در سالمندان و انجام مراقبتهای پرستاری باار اساااس فراینااد  

 .پرستاری 
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هدور  یبند  زمان  
 مطالبعنوان   جلسه

 مروری برابعاد رشدی دوران سالمندی با تاکید بر ابعاد روانشناختی جلسه اول

 مسایل مهم بهداشت روان در سالمندان دوم  جلسه

 اصول کلی مراقبت های روانپرستاری  -ارزیابی در روانپزشکی سالمندی سوم  جلسه

 در سالمندی

 سالمندان و مراقبتهای روانپرستاریاختالالت روانپزشکی شایع در  چهارم جلسه

 اختالالت شناختی((

 اختالالت روانپزشکی شایع در سالمندان و مراقبتهای روانپرستاری پنجم جلسه

 مواد (  –اضطرابی   -) اختالالت سایکوتیک

 اختالالت روانپزشکی شایع در سالمندان و مراقبتهای روانپرستاری 

 مواد (  –اضطرابی   -) اختالالت سایکوتیک

 Loss & End of life Issus هفتم جلسه
 Suicide – Aggressive behaviors هشتم جلسه

 

 Abuse  Elder نهم جلسه
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- Meiner. Sue  E. Gerontologic Nursing  . 

 

- Devereaux Melillo Karen ,  Crocker Houde Susan . Geropsychiatric and 

Mental Health Nursing. 2019 2nd Edition.  

- - Miller, Carol A .Nursing for wellness in older adults ,  Wolters Kluwer,

 .2019  

- Shives,L.R. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing. Wolters 

Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins Company.2011 
 

- Boyd Mary Ann .Psychiatric nursing : Contemporary Practice [edited by ]. 3rd 

ed..- Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 
 

- Varcarolis M.Elizabeth. Foundations of Prychiatnic Mental health Nursing. 

Fourth Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company 

 

- Videbeck Sheila L. Psychiatric Mental Health Nursing. Philadelphia: 

Lippincott, 2001-2012 

 

- Stuart Gail Wiscarz & Laraia Michele T. Stuart & Sundeen's principles and 

practice of psychiatric nursing Principles and practice of Psychiatric Nursing. 

8th ed..- St.Louis: Elsevier Mosby, 

 

- Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A. Psychiatric mental 

health 

 

 

 منابع فارسی:

. درسنامه روانپزشکی سالمندی . فروغان  مهشید . انتشارات ارجمند. آخرین   جوئن رادا -

 چاپ  

رایس فلیپ. روانشناسی انسان از تولد تا مرگ . فروغان مهشید.  انتشارات ارجمند.    -
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Susan+Crocker+Houde&text=Susan+Crocker+Houde&sort=relevancerank&search-alias=books

