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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

محيط سالم براي  جادیا بوسيله زمينه تخصصي است كه هدف آن حفظ، تامين وارتقاء سالمت روان كیبهداشت رواني 

كنترل عوامل مؤثر  ها،یرواني، تشخيص زود هنگام بيمار هايیبيمار به برقراري روابط صحيح انساني، پيشگيري از ابتال

 است. رواني رواني و نوتواني بيماران هايیپيشگيري از عوار ض ناشي از برگشت بيمار و در بروز

 اهداف كلي:

، روان انسان در خانواده بهداشت پرستاري در زمينه مفاهيم، اصول و مباني انی. ارتقاء دانش و آگاهي هاي دانشجو1

او، مفهوم خود، علل و عوامل مؤثر د ر ب روز اختالالت رواني و طرق  هاي يیمدرسه و اجتماع و نيازهاي اساسي و توانا

و توسعه سالمت  تامين با تأكيد بر مرا قبت هاي اوليه بهداشت رواني و مداخالت منطقي جهت حفظ، آنها پيشگيري از

شناخت حاالت انسان در هنگا م سالم ت و بيمار  جامعه، شت رواني ودر مراكز بهدا انیروان خود، خانواده و مددجو

 ها در هنگام ارائه خدمات پرستاري. تیاولو انتخاب ي و تصمي م گيري مناسب در

 انگيزه تفكر، مطالعه و تحقيق پيرامون موضوعات مربوط به بهداشت روان. تی. تقو2

 درماني. –بهداشتيز بيمارن بستري و مراجعين به مراك. توجه به عالئ م و نشانه هاي اختالالت روان ي د ر 3

 اهداف رفتاري:

  :باشند قادر رود مي انتظار دانشجویان از دوره انتهاي در

 كنند. فی. اصول و مفاهيم بهداشت روان را تعر1

 د.و تحليل كنن سهیهاي مختلف را مقا دگاهیبهداشت روان از د فی. تعار2

 نواده، مدرسه و جامعه را بيان كنند.. اصول بهداشت روان خا3

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 513310  شماره درس:                        بهداشت روان يپرستار يپرستار عنوان  درس: 

                                یواحد، نظر 2 نوع و تعداد واحد: 

  یو اجتماع یفرد یروانشناس  پیش نیاز: دروس

 1402-1401اول نیمسال تحصیلی:         4، ترم كارشناسي پرستاري،     فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  دانشكده پرستاريمکان کالس:                                      16-14      شنبه هاچهار زمان کالس:

 18-16دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                                          دكتر محمد اكبري: مسئول درس

 03137927566:  شماره تماس 

    : akbari129@yahoo.com Email                         
                                           دكتر محمد اكبري -آقاي آرش مرزبان  اساتید درس:
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 اختالالت رواني را توضيح دهند. جادی. علل و عوامل مؤثر در ا4

 .ندینما سهیمقا گریكدی اختالالت رواني را با جادی. طبقه بندي هاي مختلف در مورد علل و عوامل مؤثر در ا5

 پيشگيري در بهداشت رواني را تحليل كنند. جیميت و نتا. اه6

 .دهند . انواع پيشگيري را نام برده و نقش پرستار را در پيشگيري از اختالالت رواني شرح7

 روانپزشكي و روانپرستاري را شرح دهند. خچهی. تار8

 .ندی. مشخصات مراكز جامع روانپزشكي و بهداشت رواني را بيان نما9

 هاي روانپرستار را در مراكز درماني و جامعه شرح دهند.. نقش  10

 .ندیهاي مختلف را در بهداشت روان بيان نما دگاهیانسان از د فی. اهميت تعر 11

 هاي بالقوه و بالفعل انسان را بيان كنند. يی. نيازهاي اساسي، توانا 12

 .ندیتبيين نماهاي انسان را در بهداشت رواني  يی. نقش نيازهاي اساسي و توانا 13

 ت رواني شرح دهند.. نقش مذهب را در بهداش 14

 دهند. توضيح نموده و نقش آنها را در بهداشت رواني فی. خود، مفهوم خود و اعتماد به نفس را تعر 15

 كننده و مراحل آن را توصيف كنند. جادی. استرس، عوامل ا 16

 استرس را نام ببرند. تیری. روش هاي مد 17

 بحران را بيان كنند. تیریمفاهيم بحران، انواع آن وچگونگي مد.  18

 .ندیذكر مثال بيان نما با پرستاري ندی. مفهوم ارتباط، ارتباط درماني و تكنيك هاي آن را در چارچوب فرآ 19

 . عالئم و نشانه هاي اختالالت رواني را با ذكر مثال توضيح دهند. 20

 .ندیگفته هاي مكتوب بيمار تشخيص داده و نامگذاري نما. عالئم اختالالت رواني را در  21

    .ندیروانپرستاري و چگونگي كاربرد آن ر ا بيان نما ندی. فرآ 22
 روش تدریس)در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفكيك(: 

 ي: سخنراننیدر جلسات آفال

سازماندهنده و پرسش و پاسخ  شيپ ،يسخنران شوند يم : كه با هدف رفع اشكال و پرسش و پاسخ برگزارنیجلسات آنال در

 خواهد بود.

 

 ابزار مورد نياز تدریس:
 استفاده از پاورپوینت ، فيلم آموزشي و وایت بورد

 

 وظایف فراگيران )در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفكيك(:

  خواهند شد. يبارگزار دینو ي كه در سامانه يمحتواها و منابع آموزش ي مشاهده و مطالعه -1

مد و بپا ريمعتبر نظ يها تیاز سا يسيانگل مقاله كی يدرس جستجو نیا يمورد انتظار برا ياصل فياز تكال يكی -2

 . باشد يالسكجلسات  نیعناو تواند منطبق بر سرفصل درس و يبود. عنوان مقاله م خواهد آن دهيترجمه چك

  (نیآفال) دینو ي در سامانه يارسال يها اميپاسخ به پ  -3

 فعال در كالس  یيپرسش و پاسخ و پاسخگو نیآنال يشركت در جلسه ها  -4

 

 قوانين و مقررات كالس)در جلسات حضوري، آفالین و جلسات آنالین به تفكيك(:
 

 .باشند داشته حضور جلساتهمه  در موقع به فراگيران -1
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و طبق مقررات آموزشي دانشگاه رفتار  ميشود نمره كسر نيم جلسه هر ازاي به ، جلسات در مجاز غير غيبت صورت در  -2

  خواهد شد. 

  .شود مي محسوب غيبت كالس به ورود در تأخير تكرار   -3

 از پسنمایند. بهره برداري  مطالب از و نوید مراجعه سامانه ي در شده ارائه محتواهاي به شده تعيين زماني بازه در   -4

  .شود مي فعال رغي محتوا به دسترسي تعيين شده زماني بازه پایان

 غيبت 14 ماده طبق) شد عمل خواهد مربوطه نامه آئين طبق ترم، پایان امتحان ي جلسه در غيبت صورت در   -5

 حذف موجب درس هر امتحان در موجه غيبت و بود هد خوا درس آن در امتحان صفر نمره گرفتن منزله به غيرموجه

 . )شد خواهد آن درس

  .كند اعالم نمره به نسبت خود را اعتراض تواند مي دانشجو سایت در نمره اعالم از پس روز 3 حداكثر   -6

 كالس از جلسه آخرین ،(انگليسي مقاله یك چكيده رجمه)تحاضر درس اصلي تكليف ارائه زمان آخرین  :مهم نكته   -7

 .بود خواهد درس

 

 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي:

 20نمره از  فعاليت ردیف

 يشاركتم  يشركت و حضور فعال در فضاها 1

 نیو جلسات آنال حضوري

1 

 3 فيتكال 2

 5 (مورد توافق خیطبق تار)ترم  انيم آزمون 3

 11 ترم انیپاآزمون  4

 20 جمع 

 

 
 اصلي و محتواهاي ضروري یادگيري: منابع

 1399انتظار، .  . تهران: انتشارات1بهداشت رواني  يكوشان م ، واقعي س، روانپرستار .1

 پرستاري. ترجمه اعضاي هيات علمي گروه روانپرستاري، مراقبتهاي . اختالالت رواني وشيایفورتيناش. ، هولودي وورت پاتر ن،یكاتر .2

  1383دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، انتشارات كنكاش، 

 

 1391 ع،يرف شهی. تهران، نشر اند . طرحهاي مراقبت روانپرستاري. ترجمه محمدآقاجاني،نیكاتر ناشيفورت . 3

 1393 نگر، جامعه نشر :تهران .روان بهداشت پرستاري .قهرمان محمودي حميده، عظيمي جواد، حسيني یداهلل، جنتي. 4
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 (1 روان بهداشت ) 1381 . ي روانپرستار جامع درسنامه .قهرمان محمودي، .حميده عظيمي، . 5

 

 جدول زمان بندی کالس

 1402-1401نيمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و  513310  شماره درس:  روان بهداشت پرستاريعنوان درس: 

 دكتر محمد اكبري - آرش مرزبان اساتید درس:  چهارشنبه ها زمان:   4ترم فراگیران:       پرستاريرشته تحصیلی:

 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
 مدرس فعاليت یادگيري نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 درس معرفي 23/06/1401 1

 روانپرستاري روانپزشكي و خچهیتار
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يهااز آموخته يابيارزش

 جویاندانش
 آقاي مرزبان

 بهداشت روان، اصول ف،یبا تعار یيآشنا 30/06/1401 2

 در آن پرستار پيشگيري و نقش انواع
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريمرور مباحث، درگ

 آموزشي
 آقاي مرزبان

 ☒ حضوري مذهب و بهداشت روان 6/07/1401 3

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يهامرور مباحث، مهارت

 تفكر
 آقاي مرزبان

 - - - تعطيل رسمي 13/07/1401 4

 و اجتماع در بهداشت نقش خانواده، مدرسه 20/07/1401 5

 رواني
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 مرزبان يآقا مهارتهاي تفكر مرور مباحث،

 ☒ حضوري آن مفهوم خود و ابعاد 27/07/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبري

 ☒ حضوري ها يیتوانا انسان، نيازها و 4/08/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبري

 اختالالت يسبب شناس 11/08/1401 8

 (بخش اول) يروان
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  يابيارزش مرور مباحث،

 جویاندانش يهاآموخته
دكتر محمد 

 اكبري

 اختالالت يسبب شناس 18/8/1401 9

 (بخش دوم) يروان
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبري

 ☒ حضوري استرس 25/8/1401 10

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبري

 ☒ حضوري سازگاري مقابله بااسترس و 2/9/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

دكتر محمد  يرفع بدفهم مرور مباحث،

 اكبري

 ☒ حضوري آن بحران و مداخله در 9/9/1401 12

 ☐آنالین 

 يهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبري
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 ☐آفالین 

تكنيك  (آن مراحل انواع و ف،یتعر) ارتباط 16/9/1401 13

 درماني و غير درماني هاي ارتباطي
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
محمد دكتر 

 اكبري

 بيماري هاي رواني عالمت شناسي در 23/9/1401 14

 (قسمت اول)
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبري

 بيماري هاي رواني عالمت شناسي در 30/9/1401 15

 (قسمت دوم)
 ☒ حضوري

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبري

 ☒ حضوري رواني اختالالت پرستاري در ندیفرا 7/10/1401 16

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 يريادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبري

 ☒ حضوري و رفع اشكال مطالب يجمع بند 14/10/1401 17

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  يابيارزش مرور مباحث،

 جویاندانش يهاآموخته
دكتر محمد 

 اكبري

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


