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 دكتر كورش اميني مدرسین:  دكتر كورش اميني رس:مسوول د

 :واحد نظری و عملی شرح درس

 در به دانشجویان ارایه مي گردد. 1نيمسال در قالب بهداشت روان  یکباشد كه در  مي پرستاری كارشناسي دوره تخصصي دروس از یکي درسي واحد این

 كه افرادی خود، روان سالمت ارتقاء و حفظ جهت در از آن و شود مي آشنا نظری بطور روان اشتبهد اوليه مباني و اصول با دانشجو 1درس بهداشت روان 

 كند. مي استفاده دارد سروكار ها آن با مددجو عنوان تحت

 :نظری و عملی اهداف كلی 

 آن مفاهيم دادن قرار وتحليل وتجزیه روان بهداشت مباني و اصول زمينه در بينش و دانش كسب -1

 

  :نظری تصاصی درساهداف اخ

 از دانشجو انتظار مي رود: 1در پایان دوره برگزاری درس بهداشت روان 

 .نماید تعریف مختلف دیدگاه از را رواني بهداشت -1

 .دهد توضيح روان بهداشت تامين در را رواني نيازهای رابطه و او نيازهای و انسان رواني، بهداشت اصول   -2

 .دهد قرار وتحليل تجزیه مورد را رواني بهداشت اميندرت وجامعه، مدرسه خانواده، نقش   -4

 .كند مقایسه هم با و دهد توضيح رواني های بيماری در را  پيشگيری انواع   -3

 .آشنا گردد پرستاری روان مختلف های ونقش پرستاری روان آموزش های دوره انواع با ، پرستاری روان تعریف ضمن   -9

 . نماید بحث درس كالس در روانپزشکي اكزومر پرستاری روان تاریخچه مورد در   -9

 . دهد قرار وتحليل وتجزیه بحث مورد را ... و نفس ارزشي منابع پيدایش، علل ، خویشتن ابعاد خود، از مفهوم تعریف ضمن   -1

 . دهد قرار وبحث وتحليل تجزیه مورد پرستاری روان در را آن وكاربرد درماني ،ارتباط ارتباط   -8

 . نماید فهرست رواني اختالالت انواع در را شایع و رایج های ونشانه عالیم   -6

 .نماید بحث بحران در مداخله و مراحل ، انواع مورد در ؛ بحران از تعریفي ارائه ضمن   -11

 را استرس از پيشگيری طرق و تاثير ، علل ضمن در .كند تعریف دیدگاه دو اساس بر حداقل را استرس   -11

 . دهد توضيح

 . دهد توضيح روان های بيماری ودرمان يشگيریپ در را مذهب نقش   -12

  . دهد شرح را رواني های بيماری بر موثر وعوامل علل   -14



 

  شیوه تدريس:

 گروهي بحث + شده ریزی برنامه سخنراني

-برگزاری كارگاه مهارت گزارش موردی توسط مربي و دانشجو وبحث گروهي، برنامه ریزی باليني توسط مربي،برای دروه كارآموزی شيوه تدریس به وسيله 

 های ارتباطي مي باشد.

   ابزار كمک آموزشي:

 پروژكتور( پاورپوینت) ویدئو اورهد، برد، وایت

 

 وظايف دانشجويان:

 و كارآموزی ها درس دركالس مرتب حضور -1

 علمي مطالعات اساس بر مربوط درمباحث فعال شركت -2

 مقرر موعد در تکليف تحویل -4

 یهارعایت نظم و مقررات كارآموز -3

 رواني بيماریهای مورد در كافي پایه نظری دانش از برخورداری -5

 ارزشیابي:

 

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

 درصد  11 ترم وانتهای در ابتدا كویيز دو -1

 درصد 21ترم ميان  امتحان -2

 درصد 9كالس در فعال حضور  -4

   :ب ( پايان دوره

  درصد 99 ایان ترمپ امتحان           

 

 1درس پرستاری بهداشت روان جدول زمان بندی 

  جلسه موضوع              ساعت                   تاریخ     روز جلسه

 روان بهداشت مفاهيم و اهميت                                    اول

                                                                                          در را رواني نيازهای رابطه و او نيازهای و انسان ،رواني بهداشت اصول                                          دوم

      روان بهداشت تامين

   رواني بهداشت درتامين وجامعه، مدرسه ، خانواده نقش                                           سوم

  رواني های بيماری در را(  ثالثيه ثانویه، اوليه،)  پيشگيری انواع                                           چهارم

 پرستاری روان مختلف های ونقش پرستاری روان آموزش های دوره انواع ، پرستاری روان                                           پنجم

   پزشکي روان ومراكز پرستاری روان تاریخچه                                         ششم

 ... و نفس ارزشي منابع پيدایش، علل خویشتن، ابعاد خود، از مفهوم                                      هفتم

   ترم ميان                                         هشتم

   پرستاری روان در آن وكاربرد درماني ارتباط ارتباط،                                       نهم

 رواني اختالالت انواع در وشایع رایج های ونشانه عالیم                                       دهم

 ...(دامها) رواني اختالالت انواع در وشایع رایج های ونشانه عالیم                                      یازدهم



  رواني اختالالت به مبتال بيماران شناخت و بررسي و معاینه پزشکي، روان مصاحبه                              دوازدهم

  آن از پيشگيری طرق و تاثير ، علل استرس،                            شنبه سيزدهم

   بحران در مداخله و مراحل انواع، ، بحران                             چهاردهم

   انساني های قدرت و روان های بيماری ودرمان پيشگيری در مذهب نقش                             شنبه پانزدهم

  رواني های بيماری بر موثر وعوامل علل                            شانزدهم
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