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* مقدمٍ:
ثْذاضت سٍاًي يه صهيٌِ تخصصي است وِ ّذف آى حفظ ،تبهيي ٍاستمبء سالهت سٍاى ثَسيلِ ايجبد هحيظ سبلن ثشاي ثشلشاسي
سٍاثظ صحيح اًسبًي ،پيطگيشي اص اثتال ثِ ثيوبسيْبي سٍاًي ،تطخيص صٍد ٌّگبم ثيوبسيْب ،وٌتشل ػَاهل هَثش دس ثشٍص ٍ پيطگيشي اص

ػَاسض ًبضي اص ثشگطت ثيوبسيْبي سٍاًي ٍ ًَتَاًي ثيوبساى سٍاًي است.

* اَدف كلي:
 -1استمبء داًص ٍ آگبّي ّبي داًطجَيبى پشستبسي دس صهيٌِ هفبّين ،اصَل ٍ هجبًي ثْذاضت سٍاى اًسبى دس خبًَادُ هذسسِ ٍ
اجتوبع ٍ ًيبصّبي اسبسي ٍ تَاًبييْبي اٍ ،هفَْم خَد ،ػلل ٍ ػَاهل هَثش دس ثشٍص اختالالت سٍاًي ٍ عشق پيطگيشي اص آًْب ثب تأويذ
ثش هشالجتْبي اٍليِ ثْذاضت سٍاًي ٍ هذاخالت هٌغمي جْت حفظ ،تبهيي ٍ تَسؼِ سالهت سٍاى خَد ،خبًَادُ ٍ هذدجَيبى دس هشاوض
ثْذاضت سٍاًي ٍ جبهؼِ ،ضٌبخت حبالت اًسبى دس ٌّگبم سالهت ٍ ثيوبسي ٍ تصوين گيشي هٌبست دس اًتخبة اٍلَيتْب دس ٌّگبم اسائِ
خذهبت پشستبسي.
 -2تمَيت اًگيضُ تفىش ،هغبلؼِ ٍ تحميك پيشاهَى هَضَػبت هشثَط ثِ ثْذاضت سٍاى.
 -3تَجِ ثِ ػالين ٍ ًطبًِ ّبي اختالالت سٍاًي دس ثيوبسى ثستشي ٍ هشاجؼيي ثِ هشاوض ثْذاضتي –دسهبًي.

* اَداف رفتاری:
دس پبيبى دسس اًتظبس هي سٍد  %90داًطجَيبى ثب تَجِ ثِ هٌبثغ تؼييي ضذُ لبدس ثبضٌذ:
 -1اصَل ٍ هفبّين ثْذاضت سٍاى سا تؼشيف وٌٌذ.
 -2تؼبسيف ثْذاضت سٍاى اص ديذگبّْبي هختلف سا همبيسِ ٍ تحليل وٌٌذ.
 -3صَل ثْذاضت سٍاى خبًَادُ ،هذسسِ ٍ جبهؼِ سا ثيبى وٌٌذ.
 -4ػلل ٍ ػَاهل هَثش دس ايجبد اختالالت سٍاًي سا تَضيح دٌّذ.
 -5عجمِ ثٌذيْبي هختلف دس هَسد ػلل ٍ ػَاهل هَثش دس ايجبد اختالالت سٍاًي سا ثب يىذيگش همبيسِ ًوبيٌذ.
 -6اّويت ً ٍ ,تبيج پيطگيشي دس ثْذاضت سٍاًي سا تحليل وٌٌذ.
 -7اًَاع پيطگيشي سا ًبم ثشدُ ٍ ًمص پشستبس سا دس پيطگيشي اص اختالالت سٍاًي ضشح دٌّذ
 -8تبسيخچِ سٍاًپضضىي ٍ سٍاًپشستبسي دس جْبى ٍ ايشاى سا ضشح دٌّذ.
 -9هطخصبت هشاوض جبهغ سٍاًپضضىي ٍ ثْذاضت سٍاًي سا ثيبى ًوبيٌذ.
ً -10مص ّبي سٍاًپشستبس سا دس هشاوض دسهبًي ٍ جبهؼِ ضشح دٌّذ.
 -11اّويت تؼشيف اًسبى اص ديذگبّْبي هختلف سا دس ثْذاضت سٍاى ثيبى ًوبيٌذ.
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ً -12يبصّبي اسبسي ،تَاًبييْبي ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل اًسبى سا ثيبى وٌٌذ.
ً -13مص ًيبصّبي اسبسي ٍ تَاًبييْبي اًسبى سا دس ثْذاضت سٍاًي تجييي ًوبيٌذ
ً -14مص هزّت سا دس ثْذاضت سٍاًي ضشح دٌّذ.
 -15خَد ،هفَْم خَد ٍ اػتوبد ثِ ًفس سا تؼشيف ًوَدُ ٍ ًمص آًْب سا دس ثْذاضت سٍاًي تَضيح دٌّذ.
 -16استشس ،ػَاهل ايجبد وٌٌذُ ٍ هشاحل آى سا تَصيف وٌٌذ.
 -17سٍضْبي هذيشيت استشس سا ًبم ثجشًذ.
 -18گضاسضي اص وبسثشد سٍش هذيشيت استشس ثِ سٍش ضٌبختي – سفتبسي
سا دس والس اسائِ ًوبيٌذ.
 -19هفبّين ثحشاى ٍ اًَاع آى ٍچگًَگي هذيشيت ثحشاى سا ثيبى وٌٌذ.
 -20هفَْم استجبط ،استجبط دسهبًي ٍ تىٌيىْبي آى سا دس چبسچَة فشآيٌذ پشستبسي ثب روش هثبل ثيبى ًوبيٌذ.
 -21يه استجبط هىتَة يب ًحَُ استجبط دس يه لغؼِ فيلن سا تحليل وٌٌذ.
 -22ػالئن ٍ ًطبًِ ّبي اختالالت سٍاًي سا ثب روش هثبل تَضيح دٌّذ.
 -23ػالين اختالالت سٍاًي سا دس گفتِ ّبي هىتَة ثيوبس تطخيص دادُ ٍ ًبهگزاسي ًوبيٌذ.
 -24فشآيٌذ سٍاًپشستبسي ٍ چگًَگي وبسثشد آى سا ثيبى ًوبيٌذ.

* مىابع اصلي درس:
 .1لضبٍي،صّشا ٍلْشاسجي،فبعوِ.هْبست ّبي استجبعي ثب ثيوبساى ثستشي دس ثخص سٍاًپضضىي .اصفْبى،اًتطبسات داًطگبُ ػلَم
پضضىي اصفْبى1392. ،

.2
.3
.4
.5

پْلَاى صادُ سؼيذ ٍهمصَدي جْبًگيش ،ثْذاضت سٍاى ،اصفْبى ،اًتطبسات داًطگبُ ػلَم پضضىي اصفْبى.1384 ،
وَضبى ٍ ٍالؼي ،سٍاًپشستبسي  .1تْشاى :اًتطبسات اًتظبس.1383 ،
اسذي ًَلبثي احوذػلي ٍ ّوىبساى ،سٍاًپشستبسي ثْذاضت سٍاى  ،1تْشاى :اًتطبسات ثطشي 1384 ،
ضبهلَ ،سؼيذ .ثْذاضت سٍاًي .تْشاى :اًتطبسات سضذ1375 ،

* مىابعي برای مطا لعٍ بيشتر:
 .1آى اسحبق ،اصَل سٍاًپشستبسي .تشجوِ جْبًگيش همصَدي ،اصفْبى ،اًتطبسات داًطگبُ ػلَم پضضىي اصفْبى1383 ،
 .2وبتشيي ،فَستيٌبشَّ ، .لَدي ٍٍست پبتشيطيب .اختالالت سٍاًي ٍ هشالجتْبي پشستبسي .تشجوِ اػضبي ّيبت ػلوي
گشٍُ سٍاًپشستبسي ،داًطگبُ ػلَم پضضىي اصفْبى ،اصفْبى ،اًتطبسات وٌىبش. 1383 ،
3. Mohr W K, Psychiatric mental health nursing: evidence- based concepts, skills and
practices, 7th edi, Lippincott Williams & Wilkins, 2009
4. http://www.mentalhelp.net
5. http://www.mentalhealth.com

* ريش تدريس:
سخٌشاًي ثب استفبدُ اص ٍسبيل سوؼي ٍ ثصشي ٍ ووه آهَصضي
پشسص ٍ پبسخ -ثحث گشٍّي ٍ سبيش سٍضْبي تذسيس فؼبل
وٌفشاًس) تَسظ داًطجَ دس ساثغِ ثب هَضَع دسس(

* فعاليتُای فراگيران:
 -1هغبلؼِ سشفصلْب لجل اص اسائِ دس والس ثشاسبس اّذاف سفتبسي ٍ هٌبثغ
 -2ضشوت دس هجبحث والس ٍ تطشيه هسبػي دس هغبلت ػلوي
 -3داسا ثَدى اعالػبت صهيٌِ اي ٍ پبيِ دس هَسد هجبحث هشثَط ثِ دسس ٍ آهبدگي ثشاي يبدگيشي هغبلت جذيذ
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* وحًٌء ارزشيابي (كل ومرٌ )02
 .1فؼبليتْبي والسي ضشوت فؼبل دس ثحثْبي والسي ٍ اسائِ همبلِ ،پَستش،وٌفشاًس (دس صهبًْبي تؼييي ضذُ )
ً 2وشُ
 .2اهتحبى هيب ى تشم ثب ّوبٌّگي داًطجَيبى ٍ اهتحبى پبيبى تشم تَسظ آهَصش هتؼبلجب اػالم خَاّذ ضذ
ً 18وشُ

* سياستُا ي قًاويه درس:
 -1غيجت غيش هجبص ثيص اص  4/17هجوَع سبػبت دسس صفش هحسَة هي گشدد.
 -2غيجت غيش هجبص هسبٍي يب ووتش اص  4/17هجوَع سبػبت دسس ،اص  1تب ً 4وشُ وسش هي گشدد.
 -3تطخيص هَجِ ثَدى غيجت دس جلسبت دسس ٍ دس اهتحبى ثش ػْذُ هؼبًٍت هحتشم آهَصش داًطىذُ است.
 -5سػبيت وليِ ضئًَبت اخاللي ،آهَصضي ضشٍسي است.
 -6حضَس داًطجَ دس والس دسس ،لجل اص حضَس استبد ٍ ػذم تشن والس تب پبيبى ٍلت آى ضشٍسي است ،دس غيش ايي
صَست غيجت هحسَة هي ضَد.
 -7خبهَش ًوَدى تلفي ّوشاُ دس والس دسس ضشٍسي است.
* تَضيح:
دس صَست غيجت دس جلسِ اهتحبى ،عجك آئيي ًبهِ هشثَعِ ػول خَاّذ ضذ ( .عجك هبدُ  14غيجت غيشهَجِ ثِ هٌضلِ
گشفتي ًوشُ صفش دس اهتحبى آى دسس خَاّذ ثَد ٍ غيجت هَجِ دس اهتحبى ّش دسس هَجت حزف آى دسس خَاّذ ضذ).
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ثِ ًبم خذا
ًيوسبل تحصيلي ٍ سبل :

ػٌَاى دسس :ثْذاضت سٍاًي 1

ًيوسبل اٍل 96-97

صهبى :چْبسضٌجِ 2;4
جذٍل صهبًجٌذي دسس
ردیف جلسات

تاریخ

منابع

عنوان درس
آضٌبيي ثب ضٌبسٌبهِ دسس ،هفَْم سالهت ٍ ثيوبسي سٍاًي  ،اصَل

هٌبثغ ضوبسُ  2 ،1فصل هشثَعِ

اٍل

96/6/22

دٍم

96/6/29

سَم

96/7/5

چْبسم

96/7/12

پٌجن

96/7/19

ًمص خبًَادُ ،جبهؼِ ٍ هذسسِ دس تبهيي سالهت سٍاى

ضطن

96/7/26

ثْذاضت سٍاًي دس همبعغ هختلف سٌي

هٌبثغ ضوبسُ  5 ، 2 ،3،4فصل هشثَعِ

ّفتن

96/8/3

استجبط (تؼشيف ،اًَاع ٍ هشاحل آى)

هٌبثغ ضوبسُ  ،3،4، 2 ،1فصل هشثَعِ

ّطتن

96/7/10

تىٌيه ّبي استجبعي دسهبًي ٍغيش دسهبًي

هٌبثغ ضوبسُ  ،3،4، 2 ،1فصل هشثَعِ

ًْن

96/7/17

هفَْم خَد ٍ اثؼبد آى

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

دّن

96/7/24

استشس ٍ سبصگبسي

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

يبصدّن

96/9/1

اًسبىً ،يبصّب ،تَاًبييْب

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

دٍاصدّن

96/9/8

ثحشاى ٍ هذاخلِ دس آى

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

سيضدّن

96/9/15

هزّت ٍ ثْذاضت سٍاى

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

چْبسدّن

96/9/22

ػالهت ضٌبسي دس ثيوبسيْبي سٍاًي

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

پبًضدّن

96/9/29

ػالهت ضٌبسي دس ثيوبسيْبي سٍاًي

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

ضبًضدّن

96/10/6

فشايٌذ پشستبسي دس اختالالت سٍاًي

هٌبثغ ضوبسُ  3، 2 ،4فصل هشثَعِ

ّفذّن

96/10/13

سفغ اضىبل

ثْذاضت سٍاى
تبسيخچِ سٍاًپضضىي ٍ سٍاًپشستبسي دس ايشاى ٍ جْبى

هٌبثغ ضوبسُ  3 ، 2 ،4فصل هشثَعِ

هشاوضسٍاًپضضىي ًٍمص تين سٍاًپضضىي
ػلل ٍ ػَاهل هَثش دس اختالالت سالهت سٍاى ،سغَح پيطگيشي دس

هٌبثغ ضوبسُ  3 ، 2 ،4فصل هشثَعِ

تبهيي سالهت سٍاى
ًمص ًيبصّبي جسوي ،سٍاًي ،اجتوبػي ٍ هؼٌَي دس تبهيي سالهت

هٌبثغ ضوبسُ  5ٍ 4 ،3فصل هشثَعِ

سٍاى
هٌبثغ ضوبسُ  5ٍ 4 ،3فصل هشثَعِ

* هٌبثغ اصلي دسس:
.1

لضبٍي،صّشا ٍلْشاسجي،فبعوِ.هْبست ّبي استجبعي ثب ثيوبساى ثستشي دس ثخص سٍاًپضضىي .اصفْبى،اًتطبسات داًطگبُ
ػلَم پضضىي اصفْبى1392. ،

 .2پْلَاى صادُ سؼيذ ٍهمصَدي جْبًگيش ،ثْذاضت سٍاى ،اصفْبى ،اًتطبسات داًطگبُ ػلَم پضضىي اصفْبى.1384 ،
 .3وَضبى ٍ ٍالؼي ،سٍاًپشستبسي  .1تْشاى :اًتطبسات اًتظبس.1383 ،
 .4اسذي ًَلبثي احوذػلي ٍ ّوىبساى ،سٍاًپشستبسي ثْذاضت سٍاى  ،1تْشاى :اًتطبسات ثطشي 1384 ،
 .5ضبهلَ ،سؼيذ .ثْذاضت سٍاًي .تْشاى :اًتطبسات سضذ1375 ،
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