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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 هوشبریگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده  در اتاق عملبهداشت روان  عنوان واحد درسی:

 اتاق عمل  رشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 کارشناسی  مطقع تحصیلی: کارورزی: رآموزی:کا عملی: 1 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 11 نظری:        تعداد ساعت

    4 روانشناسی عمومی پیشنیاز:   1438431 کد درس:

 مشخصات مسؤل درس

 روان پرستاری رشته تحصیلی: زینب قهرمانی نام و نام خانوادگی:

 مربی هیئت علمی رتبه علمی: کارشناسی ارشد  تحصیلی:مقطع 

 42111342191تماس: شماره
پست 

 ghahremani@zums.ac.irالکترونیک:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 زینب قهرمانی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 جامعه:بازنگری بر اساس نیاز  :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  44/14/21 ترکیبی مجازی حضوری

    44/44/1421  
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 اهداف آموزشی

آشنایی و فراگیری مفاهیم پایه بهداشت روان و کسب مهارت در کاربرد آن در ارتباط با همکاران، بیمار و خانواده وی به منظور  هدف کلی:

  و بیمار حفظ سالمتی و ایمنی خود، کارکنان

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 نماید تعریف مختلف دیدگاه از را روانی بهداشت. 

 کند مقایسه هم با و دهد توضیح روانی هاي بیماري در را  پیشگیري انواع. 

 دهد توضیح روان هاي يبیمار ودرمان پیشگیري در را مذهب نقش. 

 دهد توضیح را استرس از پیشگیري طرق و تاثیر ، علل ضمن در. کند تعریف دیدگاه دو اساس بر حداقل را استرس . 

 دهد توضیح روان بهداشت تامین در را روانی نیازهاي رابطه و او نیازهاي و انسان روانی بهداشت اصول. 

   دهد توضیح را درمانی ارتباط و ارتباط . 

 دهد قرار وتحلیل وتجزیه بحث مورد را...  و نفس ارزشی منابع پیدایش، علل ، خویشتن ابعاد خود، از مفهوم تعریف ضمن . 

  .عالیم و نشانه هاي رایج و شایع را در انواع اختالالت روانی فهرست نماید 

  اختالالت روانی را بر اساسDSMV   .تعریف و طبقه بندي کند 

 کند بیان را روان اختالالت شناسی سبب . 

 ( بخیوا  و تنیی  -روانوابستگی و سو مصرف مواد و الکل، شناختی،  اضطرابی، خلقی، اسکیزوفرنی،اختالالت شایع روانپزشکی )

 را تعریف نموده، در مورد انواع، اپیدمیولوژي، اتیولوژي، پیشگیري و درمان آنها توضیحات الزم را ارائه نماید. 

 سوگواري توضیحات الزم را ارائه نموده و اقدامات درمانی و مراقبتی از افراد زهاي بیماران رو به مرگ و ، نیادر مورد مرگ، مردن

 جزئیات و درک علل شرح دهد. با داغدیده را 

 :حیطه عاطفی 

  میددجویان روانشیناختی  نیازهاي مربوط به بهداشت روان، با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند. در حین آموزش مباحث 

مراجعین به ویژه نیازهاي روانشیناختی آنیان، تالشیهاي    در اتاق عمل را درک نموده و با شیوه ارتباطی صحیح در رفع همه نیازهاي 

 الزم را به کار ببرد.  

 

 :حیطه روانی حرکتی 
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

               ، پر کردن پرسشنامهپخش کلیپ مربوطهسایر) بنویسید(:     

 مواد و وسایل آموزشی:

 (پروژکتور ویدئو) پاورپوینت ، برد وایت

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 انمهارتهای زندگی به عنوان یکی از عوامل پیشگیری از اختالالت روتوجه به 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 شرکت فعال در کالس 

 و انجام یک مورد مصاحبه بالینی و پر کردن فرم مصاحبه و تحویل به مربی( )طراحی سوال از جلسات درستکلیف دانشجو 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به انجام ،سؤال طرح زشی،آمو مباحث در پویا و فعال شرکت ،در کالس کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب و موبایل با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیمنی )دروس های ایتوصیه

 

 فهرست منابع درسی:

  .اندیشه رفیع. آخرین چاپ. تهرانعمل اتاق رشته دانشجویان برای روانی بهداشتمحسن کوشان ، سعید واقعی . 
  7931روان پرستاری. تهران. اندیشه رفیع.  -2محسن کوشان، سعید واقعی. بهداشت روان 

 Sadock, BJ. Sadock, VA., Ruiz, P. 2009.Kaplan and Sadock's  Comprehensive textbook of 
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Psychiatry. 9 th Edition. Lippincott Williams & Wilkins. 

 Shives, L.R., Isaac, A.2012. Basic Concept of Psychiatric- Mental Health Nursing.  8th Edition. 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

 ارزیابی:روش 

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته

 پاسخ
چند گزینه ای جورکردنی 

 / صحیح

 غلط

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    

 5حضور و غیاب کالسی: 

ت درصد در صورت عدم غیب

به نمره دانشجو اضافه 

 خواهد شد.

و ارائه مصاحبه انجام  مشارکت کالسی

 درصد5 :داده 
 درصد 5 و پروژه: عملی انجام تکالیف

 درصد 84 امتحان پایان ترم:  درصد  14کوئیز:
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 رس )مدرسان( مد عنوان جلسه 

 بندی طبقه، روانی اختالالت انواع در شایع و رایج های نشانه و عالیم  71-71 79/77/31 حضوری 7

 روان اختالالت شناسی سببو   روانی اختالالت

 قهرمانی

71-71 21/77/31 حضوری 2  قهرمانی جلسه اول  روانپزشکی شایع اختالالت  

71-71 4/72/31 حضوری 9  قهرمانی روانپزشکی شایع تاختالالادامه   

71-71 77/72/31 حضوری 4  قهرمانی روانی های بیماری در  پیشگیری انواع و روان بهداشت مفاهیم و اهمیت  

71-71 71/72/31 حضوری 5  قهرمانی درمانی ارتباط و ارتباط  

71-71 71/7/31 حضوری 1  قهرمانی نیازها و نفس  ارزش منابع پیدایش، علل خویشتن، ابعاد خود، مفهوم  

71-71 24/7/31 حضوری 1  قهرمانی استرس  

71-71 1/2/31 حضوری 1  قهرمانی مرگ و مردن و سوگواری   

با نظر دانشجویان زمان امتحان توافقی  : کوئیزتاریخ امتحان  71

  تعیین خواهد شد.

 44/14ساعت  3/3/1428        تاریخ امتحان پایان ترم:    

 


