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ن، نقش نیازها در تامین و ارتقای درس در جهت دستیابی  و افزایش آگاهی در مورد اصول سالمت روااین  شرح درس:

 سالمت روان، آگاهی به اصول روان پرستاری و نقش روان پرستار در مراقبت از بیماران مبتال به اختالالت روانی تاکید دارد. 

آن، سطوح مختلف پیشگیری، مبانی  اصول سالمت روان و راههای ارتقای گاهی و کسب دانش در موردآهدف کلي: 

  روانپرستاری در زمینه های زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی مراقبتهای روان پرستاری 

 اهداف جزيي:

 در پایان تدریس دانشجو قادر خواهد بود : 

 سالمت روانی را تعریف و اهمیت و اصول آن را بیان کند (1

 المت روان و روان پرستاری در ایران و جهان را توضیح دهد ستاریخچه  (2

 ارتباط نیاز با سالمت روان را شرح دهد (3

 عوامل خطر در سالمت روان را توضیح دهد (4

  سطوح پیشگیری  و ارتباط آن با سالمت روان را بیان کند (5

 حث بگذاردی و بیمارستان و جامعه به بتیم روانپزشکی را در مراکز سرپای نقش روانپرستار و (6

 تکنیکهای تشخیصی کلینیکی و پارا کلینیکی را توضیح دهد (7

 اتیولوژی اختالالت روانی را بحث کند (8

 عالئم و نشانه های اختالل روانی را بحث کند (9

 ارزیابی  و بررسی بیمار مبتال به اختالل روانی را انجام دهد(10

 درمانهای مکمل در روانپزشکی را شرح دهد(11     
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 و اسالید تخته، وایت برد   وسايل کمك آموزشي:

 همدلی، امید، اعتماد،مانند ) سالمت رواننه یدر زممقاله مرتبط  یاویی جحضور فعال، ارائه کنفرانس دانش وظايف فراگير:

  همراه با بحث کالسی معنوِیت، تفکر مثبت(

برخی از جلسات در  خواهد بود.با کمک اسالید و  بحث گروهی تدریس به صورت سخنرانی  يادگيری: -روشهای آموزش

 سامانه یادگیری الکترونیک ارائه خواهند شد.

 دارد امتحان کتبي پايان ترم:

 شيوه ارزشيابي واحد نظری

  سالمت روانمفاهیم نه یدر زممقاله یک  ارائه  در صد40

    

 شرکت فعال در کالس درصد10

                  امتحان پایان دوره درصد50

  

 

 جلسات و مباحث

 مباحث درس جلسات

 و بهداشت روانی پیشگیری -و اصول سالمت روان تعریف سالمت روانی و اهمیت  اول

 مروری بر اختالالت روانی -عالئم و نشانه ها دوم

  و مقیاسهای رفتار سنجی و روان سنجی تکنیکهای تشخیصی در اختالالت روانی سوم

 اتیولوژی اختالالت روانی و عوامل خطر آفرین در سالمت روان چهارم

 و تاریخچه نقش روانپرستار و تیم روانپزشکی

 درمانهای مکمل  پنجم

 بررسی و ارزیابی اختالالت روانی   ششم

 ارائه دانشجویان هفتم

 ارائه دانشجویان هشتم

 ارائه دانشجویان نهم
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