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*مقدمه و شرح درس:
توسعه و ارتقاء دانش حرفه ای و تخصصی پرستاری اعتیاد و مراقبت های تخصصی و مشاوره های الزم به مددجویان و خانواده
هایشان از پیشگیری تا توانبخشی  ،از ضرورت های اصلی رشته روانپرستاری می باشد و لذا ،پرداختن به این موارد در قالب
برنامه درسی کارشناسی ارشد ،ضروری می باشد.
*اهداف كلي:
ارتقاء دانش ،نگرش و عملکرد حرفه ای در ارائه خدمات پیشگیری ،مراقبتی و توانبخشی تخصصی به مددجویان مبتال به
پدیده سوء مصرف و وابستگی به مواد
*اهداف رفتاري:
در پایان درس از دانشجو انتظار می رود:
-1

دیدگاه های مختلف مطرح در ارتباط با اعتیاد را بیان کند.

-2

شیوع  ،بروز و همه گیرشناسی اختالالت سوء مصرف مواد را بیان کند.

-3

مراحل فرایند پرستاری در سوء مصرف مواد را توضیح دهد.

-4

عوامل موثر بر مصرف مواد را بیان کند.

-5

تئوری ها و عوامل موجود در ارتباط با سبب شناسی اعتیاد را بیان نماید.

-6

انواع مداخالت بیولوژیک در سوء مصرف مواد را نام ببرد.

-7

مداخالت غیر یولوژیک را به اختصار توضیح دهد.

-8

نقش و اهمیت تیم درمان و اصول مداخالت بین بخشی را درک و بیان کند.

-9

رویکرد جامع و جامعه نگر در پیشگیری  ،درمان و توانبخشی را توصیف کند.

-10

اصول پیشگیری از سوء مصرف مواد با تاکید بر کاهش ریسک را به صورت خالصه شرح دهد.

-11

مداخالت و مراقبت های پرستاری توانبخشی فردی و خانوادگی و گروهی برای پیشگیری از عود اعتیاد را شرح دهد.

-12

عالئم  ،مداخالت و مراقبت های مربوط به مصرف بیش از حد مواد و مسمومیت دارویی با مواد روانگردان و مخدر را

به صورت خالصه بیان نماید.
*روش تدريس و وسايل مورد نياز:
سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،بحث گروهی ،ارائه کنفرانس ،و سایر رو شهای جدید تدریس.
استفاده از وسایل کمک آموزشی (فیلم ،ویدئو پرژکتور ،اسالید ،تخته سفید/سیاه و .)....
*مسئوليتها و فعاليتهاي فراگيران:
 حضور فعال و مرتب در کالس درس و شرکت در بحث گروهی و پرسش و پاسخ  ،شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم. مطالعه سرفصلها قبل از ارائه در کالس براساس اهداف رفتاری و منابع معرفی شده. تهیه سمینار علمی تعیین شده در رابطه با مباحث از منابع جدید و متنوع ارائه یک مقاله علمی تعیین شده در رابطه با مباحث از منابع جدید انگلیسی در زمینه موضوعات هماهنگی شده با مسئول واساتید درس طبق زمان برنامه ریزی شده.
*درصورت عدم انجام تكاليف نمره آن حذف خواهد شد.
*روش ارزشيابي :
ارائه مقاله:

 2نمره

ارائه سمینار:

 4نمره

فعالیت کالسی:

 2نمره

ارائه مقاله یا موضوع جدید مربوط به درس از  2013به بعد

امتحان پایان ترم  12 :نمره
*نوع آزمون :چهار گزینه ای  ،تشریحی و……
*نتايج ارزشيابي در تابلو اعالنات گروه روانپرستاري اعالم خواهد شد .
* سياستهاي مسئول درس :
 -1غیبت غیر مجاز ،بیش از  4/17مجموع ساعات درس ،نمره صفر محسوب می گردد (.طبق ماده  13آموزشی )
 -2در صورت داشتن غیبت مجاز ،بیش از 4/17مجموع ساعات ،درس حذف می گردد.
 -3به ازای هر غیبت غیر موجه کمتر از  4/17نیز تا سقف  2نمره کسر خواهد شد.
 -4تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات در س و در امتحان  ،بر عهده شورای اموزش دانشکده خواهد بود.ارائه گواهی
پزشک معتمد از طرف دانشجو الزاما به معنای حذف غیبت نمی باشد.

 -5رعایت کلیه شئونات اخالقی و آموزشی ضروری است.
 -6حضور دانشجو در کالس درس قبل از حضور استاد و عدم ترک کالس تا پایان وقت آن ضروری است .در غیر این صورت
غیبت محسوب می شود.
 -7دانشجو موظف است تلفن همراه خود را در کالس درس خاموش نماید.
توضيح:
در صورت غیبت در جلسه امتحان ،طبق آئین نامه مربوطه عمل خواهد شد ( .طبق ماده  14غیبت غیرموجه به منزله گرفتننمره صفر در امتحان آن درس خواهد بود و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد).
*منابع اصلي:
 -1کتب و مقاالت معتبر علمی و به روز مرتبط با اعتیاد و پرستاری اعتیاد
)2-Rassool,G.H Gafoor, M. Addiction Nursing” first edition: Nelson thornes (published
Ltd(Last edition).
3-Naegle, M,A; D,Avento,C,E:Addiction and substance abuse for Advanced practice Nursing
)“ prentice Hall,(last edition
 -4خانکه ،حمید رضا ،فالخی خشکناب مسعود ،نوروزی کیان و همکاران .پرستاری اعتیاد .تهران انتشارات دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی )آخرین چاپ(.

جدول زمانبندي پرستاري اعتياد :
جلسات

روز و ساعت درس :سه شنبه

عنوان درس

14-16
منابع

مدرس

 3 ،2 ،1و 4

دکتر فریدونی

معرفي و طبقه بندي انواع مواد مورد سوء مصرف

=

=

نظريه هاي مربوط به اعتياد و وابستگي

=

=

مداخالت درماني در اعتياد و وابستگي

=

=

اصول پيشگيري از اعتياد ،رويكرد جامع و جامعه نگر در پيشگيري و توانبخشي

=

=

ارائه سمينار دانشجويان

=

دانشجو

ارائه شناسنامه درس ،تعريف و توصيف علل اعتياد و مصرف مواد

