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دکتر کورش  و خانم زینب قهرماني مسوول درس:

  اميني

 دکتر کورش اميني و خانم زینب قهرمانيمدرسین: 

 :واحد نظری و عملي شرح درس

 به دانشجویان ارایه مي گردد. 2هداشت روان نيمسال جدا و در قالب ب یکباشد که در  مي پرستاری کارشناسي دوره تخصصي دروس از یکي درسي واحد این

 رواني، بهداشت اوليه های مراقبت بر تاکيد با پيشگيری طرق و ها آن بر موثر عوامل و علل ها، آن بندی طبقه و رواني اختالالت انواع دانشجو بااین درس در 

 .آشنا مي گردد مربوطه های مراقبت و ها درمان

 کارگيری به با دانشجو که است آن بر سعي دوره این در. باشد مي هایش ویژگي تمام با انسان یک  عنوان به فرد روی بر ورهد این تاکيددر دوره کارآموزی 

 خود و آشنا هست که آنگونه اطرافش محيط و خود با تدریج به که نماید کمک وی به و نموده تجربه مددجو با را درماني ارتباط یک شده، گرفته فرا مفاهيم

 . نماید زگارسا را

 :نظری و عملي اهداف كلي 

 نيازهای شناخت و بررسي در درماني ارتباط مهارت های کاربرد ها، آن مشکالت با آشنایي و مددجویان بيشتر شناخت جهت دانشجو سازی آماده -0

 پرستاری های تشخيص اساس نوتواني بر تا پيشگيری پرستاری از تدابير اجرای و طرح و ها آن اجتماعي و رواني جسمي،

با بيماران مبتال به اختالالت رواني ارتباط صحيح برقرار نموده و نيازهای فيزیولوژیک و رواني قادر باشند تا کارآموزی دانشجویان پس از اتمام دوره  -2

 .آنها را تامين نمایند

 

  :نظری و عملي اهداف اختصاصي درس

 انتظار مي رود:از دانشجو  2برگزاری درس بهداشت روان در پایان دوره

 .کند بندی طبقه و تعریف DSMVاساس  بر را رواني اختالالت -0

 .دهد توضيح را پزشکي روان در متداول درمانهای انواع -2

 مراقبتهای و بخشي توان درمان، اتيولوژی، پيشگيری، اپيدميولوژی، انواع، و نموده تعریف را سایکوز اختالالت سایر و اسکيزوفرنيک اختالالت -4

 .نماید بيان را پرستاری

 بخشي توان درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، مورد در و نموده تعریف را خلقي اختالالت -4



 .نماید بحث اختالالت این از پرستاری مراقبتهای و

 و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، مورد در ، اضطرابي اختالالت تعریف ضمن -9

 .نماید بحث اختالالت این از پرستاری تهایمراقب

 درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، و نموده تعریف را (جسمي شبه) سوماتوفرم اختالالت -9

 .دهد شرح را اختالالت این از پرستاری مراقبتهای و توانبخشي

 و توانبخشي درمان، يشگيری،پ اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، و نموده تعریف را ای تجزیه اختالالت -1

 .نماید بيان را آن پرستاری مراقبتهای

 و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، مورد در انطباقي، اختالالت تعریف ضمن -1

 .نماید بحث اختالالت این از پرستاری مراقبتهای

 و توانبخشي درمان، پيشگيری، يولوژی،ات اپيدميولوژی، انواع، مورد در شخصيت، اختالالت تعریف ضمن -6

 .نماید بحث آن پرستاری مراقبتهای

 درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، و نموده تعریف را جنسي هویت و جنسي اختالالت -01

 .دهد توضيح را آن پرستاری مراقبتهای و توانبخشي

 اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، مورد شناختي در اختالالت سایر و دیگر موشيفرا اختالالت دمانس، دليریوم، شناختي اختالالت تعریف ضمن -00

 .نماید بحث این اختالالت از پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری،

 .نماید بحث آن پرستاری مراقبتهای توانبخشي و درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، مورد در مواد، مصرف اختالالت تعریف ضمن -02

 .دهد توضيح پرستاری های مراقبت و خودکشي بر تاکيد با را پزشکي روان های فوریت -04

 

 کارآموزی از دانشجو انتظار مي رود: هدورپایان در 

 در زمينه رواني آنها اطالعات را جمع آوری کند. به شيوه ی اصولي با بيماران مصاحبه کند و -0

 نيکهای ارتباطي به شکل موثر استفاده کند.ضمن برقراری ارتباط با بيمار از تک -2

 .های پرستاری را بر اساس اولویت های هرم مازلو مطرح کند با توجه به اطالعات به دست آمده تشخيص -4

 بر اساس هر تشخيص اقدامات مناسب را انجام دهد. -4

 با دقت و توجه به پروتکل بخش دارو درماني را اجرا نماید. -9

 را به مرحله اجرا گذارد. ECTين و بعد از مراقبتهای پرستاری قبل، ح -9

 گزارش پرستاری دقيق و کاملي را از بيماران در پرونده آنها ثبت کند. -1

 

  شیوه تدریس:

 گروهي بحث + شده ریزی برنامه سخنراني

-وبحث گروهي، برگزاری کارگاه مهارتگزارش موردی توسط مربي و دانشجو  برنامه ریزی باليني توسط مربي،برای دروه کارآموزی شيوه تدریس به وسيله 

 های ارتباطي مي باشد.

   ابزار كمک آموزشي:

 پروژکتور( پاورپوینت) ویدئو اورهد، برد، وایت

 

 وظایف دانشجویان:

 و کارآموزی ها درس درکالس مرتب حضور -0

 علمي مطالعات اساس بر مربوط درمباحث فعال شرکت -2

 مقرر موعد در تکليف تحویل -4

 رات کارآموزیهارعایت نظم و مقر -4

 رواني بيماریهای مورد در کافي پایه نظری دانش از برخورداری -9



 ارزشیابي:

 

 :در واحد نظری شیوه ارزشیابي دانشجویان

 

 الف ( در طول دوره ) کوئيز ، تکاليف ، امتحان ميان ترم ... (

 درصد  01 ترم وانتهای در ابتدا کویيز دو -0

 درصد 21ترم ميان  امتحان -2

 درصد 9کالس رد فعال حضور  -4

   :ب ( پایان دوره

  درصد 99 پایان ترم امتحان           

 :كارآموزی واحد در دانشجویان ارزشیابي شیوه

 

  ... ( ترم ميان امتحان ، تکاليف ، کوئيز)  دوره طول در(  الف

 0 شماره ليست چک طبق    ٪9                        دانشجو رفتاری و اخالقي معيارهای -1

 2 شماره ليست چک طبق    ٪91                                    مهارتي و تخصصي رکا  -2

 ٪01                                              دانشجو تکاليف  -3

 :  دوره پایان(  ب 

 ٪29       (                   عملي و کتبي) دوره پایان امتحان            

 1رستاری بهداشت روان درس پجدول زمان بندی 

  جلسه موضوع              ساعت                   تاریخ     روز جلسه

 روان بهداشت مفاهيم و اهميت   04-09 4/1/0469 شنبه اول

                                                                                          در را رواني نيازهای رابطه و او نيازهای و انسان رواني، بهداشت اصول    04-09 01/1/0469 شنبه دوم

      روان بهداشت تامين

   رواني بهداشت درتامين وجامعه، مدرسه ، خانواده نقش   04-09 01/1/0469 شنبه سوم

  انيرو های بيماری در را(  ثالثيه ثانویه، اوليه،)  پيشگيری انواع  04-09 24/1/0469 شنبه چهارم

 پرستاری روان مختلف های ونقش پرستاری روان آموزش های دوره انواع ، پرستاری روان  04-09 0/1/0469 شنبه پنجم

   پزشکي روان ومراکز پرستاری روان تاریخچه  04-09 1/1/0469 شنبه ششم

 ... و نفس ارزشي منابع پيدایش، علل خویشتن، ابعاد خود، از مفهوم 04-09 09/1/0469 شنبه هفتم

   ترم ميان 04-09 22/1/0469 شنبه هشتم

   پرستاری روان در آن وکاربرد درماني ارتباط ارتباط، 04-09 26/1/0469 شنبه نهم

 رواني اختالالت انواع در وشایع رایج های ونشانه عالیم 04-09 4/6/0469 شنبه دهم

 ...(ادامه) رواني اختالالت واعان در وشایع رایج های ونشانه عالیم 04-09 00/6/0469 شنبه یازدهم

  رواني اختالالت به مبتال بيماران شناخت و بررسي و معاینه پزشکي، روان مصاحبه 04-09 01/6/0469 شنبه دوازدهم

  آن از پيشگيری طرق و تاثير ، علل استرس، 04-09 29/6/0469 شنبه سيزدهم

   بحران در اخلهمد و مراحل انواع، ، بحران 04-09 41/6/0469 شنبه چهاردهم

   انساني های قدرت و روان های بيماری ودرمان پيشگيری در مذهب نقش 04-09 2/01/0469 شنبه پانزدهم

  رواني های بيماری بر موثر وعوامل علل 04-09 6/01/0469 شنبه شانزدهم

 2درس پرستاری بهداشت روان جدول زمان بندی 



  جلسه موضوع                        ساعت                   تاریخ   روز جلسه

 DSMVاساس  بر را رواني اختالالت بندی طبقه و تعریف و درس معرفي   04-09 4/1/0469 شنبه اول

  روانپزشکي در متداول های درمان انواع    04-09 01/1/0469 شنبه دوم

 .(..ادامه)روانپزشکي در متداول درمانهای انواع   04-09 01/1/0469 شنبه سوم

 پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: سایکوز اختالالت سایر و اسکيزوفرنيک اختالالت  04-09 24/1/0469 شنبه چهارم

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان،

 درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: سایکوز اختالالت سایر و اسکيزوفرنيک اختالالت  04-09 0/1/0469 شنبه پنجم

 اول کوئيز...(+ادامه) پرستاری مراقبتهای و توانبخشي

   پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، ی، پيشگير اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: خلقي اختالالت  04-09 1/1/0469 شنبه ششم

 توانبخشي و مراقبتهای درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: خلقي اختالالت 04-09 09/1/0469 شنبه هفتم

 ...(ادامه) پرستاری

 مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: اضطرابي اختالالت 04-09 22/1/0469 شنبه هشتم

   پرستاری

 مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: اضطرابي اختالالت 04-09 26/1/0469 شنبه نهم

   ترم ميان...( + ادامه) پرستاری

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: سوماتوفرم اختالالت 04-09 4/6/0469 شنبه دهم

 مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: تجزیه تالالتاخ 04-09 00/6/0469 شنبه یازدهم

 پرستاری

 و مراقبتهای توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف، :انطباقي اختالالت 04-09 01/6/0469 شنبه دوازدهم

 پرستاری

 و مراقبتهای توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف، :شخصيت تالالتاخ 04-09 29/6/0469 شنبه  سيزدهم

 دوم کوئيز پرستاری

 توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی، انواع، تعریف،: جنسي هویت و جنسي اختالالت 04-09 41/6/0469 شنبه چهاردهم

   پرستاری مراقبتهای و

 انواع، تعریف،(:  شناختي الت اختال سایر و فراموشي اختالل دمانس، دليریوم،) شناختي اختالالت 04-09 2/01/0469 بهشن پانزدهم

  پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان، پيشگيری، اتيولوژی، اپيدميولوژی،

 پیشگیری، ،اتيولوژی اپيدميولوژی، انواع، تعریف،(:  مواد مصرف سو) مواد مصرف به مربوط اختالل 04-09 6/01/0469 شنبه شانزدهم 

 پرستاری مراقبتهای و توانبخشي درمان،

 منابع فارسي : 

 .0411. تهران. نشر سالمي. 0محتشمي، جميله. نوغاني، فاطمه. شاهسوند، اسمعيل. بهداشت روان  -0

 .0412تي اندیشه ی رفيع.تهران. موسسه ی انتشارا -2کوشان، محسن. واقعي، سعيد. روان پرستاری. بهداشت روان  -2

. بخش چهارم: چگونه با 0411. 20برنز، دیوید. از حال بد به حال خوب؛ شناخت درماني. ترجمه ی قراچه داغي، مهدی. تهران. نشر آسيم. چاپ  -4

 ارتباط بهتر روابط بهتر ایجاد کنيم.

 .0414تهران. انتشارات شهراب. سي. تشخيصهای پرستاری  در پرستاری رواني، ترجمه اقدس دواچي.  -تاونسند، مری -4
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 پرستاری بیماریهای رواني و كاروزی : ارزشیابي عمومي كارآموزی(1چک لیست شماره )

 نام و نام خانوادگي:                                                   سال تحصيلي:

 تاریخ شروع:                                                           ترم تحصيلي:

 آموزی:                                                 محل کارآموزی:تاریخ پایان کار

 خير بله موارد ارزشيابي عمومي

   ساعت اعالم شده ورود و خروج  و استراحت را رعایت مي کند. -0

   موازین اسالمي و مقررات دانشکده را در پوشش خود رعایت مي نماید. -2

   یت مي کند.موازین بهداشت فردی را رعا -4

   جهت نظافت واحد بيمار نظارت الزم را انجام مي دهد. -4

   مراقبتهای بهداشتي اوليه بيمار را پيگيری مي کند. -9

   وظایف محوله را طبق اولویت برنامه ریزی مي کند. -9

   در جهت انجام وظایف وقت خود را تنظيم مي کند. -1

   یت اصول صحيح و عملي انجام مي دهد.وظایف خود را با دقت و با رعا -1

   خطرات احتمالي را پيش بيني مي کند. -6

   در انجام فعاليتهای گروهي هماهنگي و همکاری الزم را دارد. -01

   نظرات مدیران و کارکنان پرستاری را مورد توجه قرار مي دهد. -00

   در مواقع لزوم با مربي مشورت مي کند. -02

   اخالقي را در برقراری ارتباط با مربي و پرسنل و دانشجو رعایت مي کند.اصول  -04

   اصول ارتباطي را با بيمار رعایت مي کند. -04

   انتقادات را از مربيان و مدیران پرستاری مي پذیرد. -09

   در موقعيتهای اضطراری احساسات خود را کنترل مي کند. -09

   ده تميز و در جای خود قرار مي دهد.هر وسيله را پس از استفا -01

   برای انجام کارها سریعا تصميم گيری مي کند. -01

   در موقع لزوم به درستي تصميم مي گيرد. -06

   از سرعت عمل اصولي و تکنيکي برخوردار است. -21



 نمره از:

 پرستاری بیماریهای رواني یو كاروز كارآموزیمهارتي و تخصصي : ارزشیابي (2چک لیست شماره )

 نام و نام خانوادگي:                                                   سال تحصیلي:

 تاریخ شروع:                                                           ترم تحصیلي:

 محل کارآموزی:    تاریخ پایان کارآموزی:                                             

 همیشه اکثرا معموال ندرتا هیچگاه موارد ارزشابي مهارتي و تخصصي

 مصاحبه رواني )به منظور جمع آوری اطالعات(-0

مصاحبه را بر اساس شرایط و معيار زیر انجام مي دهد: آگاه کردن بيمار، معرفي خود به بيمار، ایجاد 

کنيکهای ارتباطي و توجه به نکات کليدی و با محيط مناسب و خلوت، استفاده از مشاهده و ت

 اهميت.

     

 ارتباط و ارتباط درماني : -2

 در این زمينه موارد زیر را رعایت مي کند:

سالم و احوالپرسي، معرفي خود،  استفاده از تکنيک پذیرش بيمار، تماس چشمي، احترام به بيمار، 

فعال، برگرداندن احساسات، آشکار سازی،  رعایت فضای شخصي، تقویت همکاری بيمار، گوش کردن

 لمس )با احتياط( و خالصه سازی

     

 فرایند پرستاری -4

 موارد زیر را مد نظر دارد:

جمع آوری اطالعات، سازماندهي اطالعات، تنظيم تشخيصهای پرستاری، تنظيم و اولویت بندی 

 و تنظيم مجدد آن، ثبت گزارش دقيق اهداف، برنامه ریزی و اجرای اقدامات پرستاری، ارزیابي فرایند

     

در برخورد با بيماران پرخاشگر، دارای هذیان و توهم، دارای افکار خودکشي و مضطرب و... شرایط -4

 زیر را فراهم مي کند:

محيط مناسب، ایمني الزم، آگاه کردن بيمار، پذیرش بيمار، ماندن با او، شرکت با بيمار در فعاليت 

 و آموزش تکنيک های مناسبمناسب، استفاده 

     

 با شرایط زیر شرکت مي کند: ECTدر دارو درماني و -9

چک کارت با کاردکس، حضور در موقع دارو دادن، کنترل عوارض، آموزش به بيمار، اطالع عوارض 

، ماندن در کنار بيمار در زمان انجام رویه، پایش ECTبودن بيمار جهت   NPOبه بخش، رعایت 

 ، اطمينان بخشي به بيمار ECTاز  بيمار بعد
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