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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

 عوامل و علل رواني، اختالالت انواع زمینه در دانشجویان بینش و دانش درك، افزایش منظور به روان بیماریهای درس

اختالالت  انواع با آشنایي رواني، بهداشت اولیه های مراقبت بر تأكید آنها با از پیشگیری های شیوه و آنها بر موثر

 .گردد مي تدریس آنها پرستاری و درمان رواني،

 

 اهداف كلي:

 :رود مي انتظار دانشجویان از درس این پایان در

 ارتباط های مهارت از و برده بكار مددجویان مشكالت بیشتر شناخت و آشنایي منظور به را شده تدوین مطالب

 با را مناسب پرستاری تدابیر و نموده استفاده آنها معنوی و اجتماعي رواني، جسمي، نیازهای بررسي در درماني

 .نمایند طراحي پرستاری فرآیند به توجه

 

 اهداف رفتاری:

  :باشند قادر رود مي انتظار دانشجویان از دوره انتهای در

 .كنند بیان DSM-5 براساس را رواني بیماریهای بندی طبقه -1

 .نمایند بیان را آنپرستاری  های مراقبت و درمان اپیدمیولوژی، انواع، علل، اسكیزوفرنیا،  -2

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 513312  شماره درس:                                                 يروان یهایماریب یپرستار عنوان  درس: 

                                یواحد، نظر 2 نوع و تعداد واحد: 

 یبهداشت روان یو پرستار یو اجتماع یفرد یروانشناس  پیش نیاز: دروس

 1402-1401اول نیمسال تحصیلی:         5، ترم كارشناسي پرستاری،     فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

  دانشكده پرستاریمکان کالس:                                                          ها دوشنبه زمان کالس:

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

 03137927566:  شماره تماس 

    : akbari129@yahoo.com Email                         
                                           دكتر محمد اكبری  اساتید درس:
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 .كنند را بیان آن پرستاری های مراقبت و درمان اپیدمیولوژی، انواع، خلقي، اختالالت  -3

 .دهند را توضیح مربوطه پرستاری های مراقبت و درمان عالئم، انواع، اضطرابي، اختالالت  -4

 شرح را تمارض و ساختگي و اختالل مربوطه؛ پرستاری های مراقبت و درمان انواع، عالئم، جسمي، شبه اختالالت  -5

 .دهند

  .دهند توضیح را آن درمان و انواع عالئم، ای، تجزیه اختالالت   -6

  .دهند شرح را آن در پرستاری فرآیند و كنند تعریف را انطباقي اختالالت   -7

  .دهند شرح را آن درمان و عالئم بندی، تقسیم نموده، تعریف را شخصیت اختالالت   -8

 .دهند شرح را آن در پرستاری فرآیند كنند، تعریف را جنسي اختالالت  -9

 .دهند شرح را آنها به مربوط های مراقبت و درمان عالئم، ،(دلیریوم دمانس،) شناختي اختالالت  -10

  .دهند شرح را آنها شایع عالئم و مواد به وابستگي اختالالت   -11

  .دهند توضیح را آنها پرستاری های مراقبت و انواع داده، شرح را روانپزشكي های فوریت   -12

 بیان را آن ویژه درمان بیماری هر در و داده شرح را ) دارویي غیر و دارویي ( روانپزشكي در متداول های درمان   -13

 .نمایند

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفكیک(: 
 ي: سخنراننیدر جلسات آفال

سازماندهنده و پرسش و پاسخ  شیپ ،يسخنران شوند ي: كه با هدف رفع اشكال و پرسش و پاسخ برگزار منیجلسات آنال در

 خواهد بود.

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:
 آموزشي و وایت بورداستفاده از پاورپوینت ، فیلم 

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفكیک(:

  خواهند شد. یبارگزار دینو ی كه در سامانه يمحتواها و منابع آموزش ی مشاهده و مطالعه -1

مد و پا ب ریمعتبر نظ یها تیاز سا يسیانگل مقاله کی یدرس جستجو نیا یمورد انتظار برا ياصل فیاز تكال يكی -2

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

  (نیآفال) دینو ی در سامانه يارسال یها امیپاسخ به پ  -3
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 (نیآنال)فعال در كالس  یيپرسش و پاسخ و پاسخگو نیآنال یشركت در جلسه ها  -4

 

 جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفكیک(:قوانین و مقررات كالس)در 
 

 .باشند داشته حضور جلساتهمه  در موقع به فراگیران -1

و طبق مقررات آموزشي دانشگاه رفتار  میشود نمره كسر نیم جلسه هر ازای به ، جلسات در مجاز غیر غیبت صورت در  -2

  خواهد شد. 

  .شود مي محسوب غیبت كالس به ورود در تأخیر تكرار   -3

 از پسنمایند. بهره برداری  مطالب از و نوید مراجعه سامانه ی در شده ارائه محتواهای به شده تعیین زماني بازه در   -4

  .شود مي فعال غیر محتوا به دسترسي تعیین شده زماني بازه پایان

 غیبت 14 ماده طبق) شد عمل خواهد مربوطه نامه آئین طبق ترم، پایان امتحان ی جلسه در غیبت صورت در   -5

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

 . )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 ،(انگلیسي مقاله یک چكیده رجمه)تحاضر درس اصلي تكلیف ارائه زمان آخرین  :مهم نكته   -7

 .بود خواهد درس

 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 يشاركتم  یشركت و حضور فعال در فضاها 1

 نیو جلسات آنال حضوری

1 

 3 فیتكال 2

 5 (مورد توافق خیطبق تار)ترم  انیم آزمون 3

 11 ترم انیپاآزمون  4

 20 جمع 

 

 
 اصلي و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 1399. انتظار،  . تهران: انتشارات2بهداشت رواني  ی. كوشان م ، واقعي س، روانپرستار1
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 1391 ع،یرف شهینشر اند . تهران، . طرحهای مراقبت روانپرستاری. ترجمه محمدآقاجاني،نیكاتر ناشی. فورت2

 1393 نگر، جامعه نشر :تهران .روان بهداشت پرستاری .قهرمان محمودی حمیده، عظیمي جواد، حسیني یداهلل، جنتي. 3

 (2 روان بهداشت ) 1381 . ی روانپرستار جامع درسنامه .قهرمان محمودی، .حمیده عظیمي، . 4

 

 جدول زمان بندی کالس

 1402-1401نیمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و  513312  شماره درس:  روان های مارییب پرستاریعنوان درس: 

 دكتر محمد اكبری اساتید درس:                دوشنبه ها زمان:                5ترم فراگیران:       پرستاریرشته تحصیلی:

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 بیماریها بندی طبقه درس معرفي 21/06/1401 1

 روانپزشكي در

 روانپزشكي در دارویي غیر های درمان

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهااز آموخته يابیارزش

 جویاندانش
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری يروانپزشك در یيدارو یدرمان ها 28/06/1401 2

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریمرور مباحث، درگ

 آموزشي
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری يزوفرنیاسك 4/07/1401 3

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامرور مباحث، مهارت

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری (يانیهذ اختالالت) يزوفرنیاسك 11/07/1401 4

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری (يافسردگ)ياختالالت خلق 18/07/1401 5

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

دكتر محمد  يرفع بدفهم مرور مباحث،

 اكبری

 ☒ حضوری (يدوقطب) ياختالالت خلق 25/07/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری ياختالالت اضطراب 2/09/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری ياختالالت تطابق 9/09/1401 8

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  يابیارزش مرور مباحث،

 جویاندانش یهاآموخته
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری یا هیتجز و ياختالالت ساختگ 16/9/1401 9

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری تمارض اختالالت شبه جسمي، 23/9/1401 10

 ☐آنالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری
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 ☐آفالین 

 ☒ حضوری تیاختالالت شخص 30/9/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

دكتر محمد  يرفع بدفهم مرور مباحث،

 اكبری

 ☒ حضوری ياختالالت جنس 7/9/1401 12

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری يشناخت ياختالالت عصب 14/9/1401 13

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری اطفال ياختالالت روانپزشك 21/9/1401 14

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری يروانپزشك یها تیفور 28/9/1401 15

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفكر
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری مواد اختالالت وابسته به 5/10/1401 16

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 يمشاركت
دكتر محمد 

 اكبری

 ☒ حضوری جمع بندی و رفع اشكال 12/10/1401 17

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  يابیارزش مرور مباحث،

 جویاندانش یهاآموخته
دكتر محمد 

 اكبری

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


