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هدور  یبند  زمان  
 عنوان مطالب جلسه

 اصول مصاحبه و ساختار بخش  -تریاژ    –فوریت روانپزشکی   جلسه اول

 ارزیابی و مدیریت پرخاشگری در فوریتهای روانپزشکی دوم  جلسه

 Suicideمداخالت در   سوم  جلسه

 در اورژانس های مرتبط با دارو. مصرف موادمداخالت روانپرستاری   چهارم جلسه

 

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

         :انگلیسیمنابع    

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 

nursing [edited by]. 4th ed.- St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier. 

در    یپرس  تار  یو تخصص     یدرس در جهت توسعه و ارتقا دانش حرفه ا نیا 

  م  ارانیب  یفور  یابیاعم از گرفتن شرح حال، ارز یروان پرستار یها تیفور

از مددجو و خانواده آنها  در زم  ان   تیموثر و حما یو مداخالت روانپرستار

 .شده است یزیبرنامه ر   یروانپزشک  یتهایفور

 یروانپرستار انیدانشجو یدانش، نگرش، عملکرد حرفه ا یارتقا:کلی هدف

  .یروانپرستار  یتهایو ارائه خدمات موثر در فور  تهایفور  صیدر تشخ
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 منابع فارسی:

 .1395. انتشارات ارجمند. ی. اورژانس روانپزشکریام  ،یشعبان -

 1394. یروانپزشک یها تیفور ینیبال  یمحمد. راهنما یریقد -

 . 1396دوم. ارجمند.  راستی . و یروانپزشک یها ت یفرهاد. فور شاملو  -

 .1395.جلد سوم .  کاپالن و سادوک.  ی. خالصه روانپزشکنیفرز یرضاع -

در   یپرخاشگر ت یریمد ین یبال ی. راهنماها یبهداشت و ددرمان و آموزش پزشک وزارت -

   ی بخش روانپزشک

 

 


