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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 

ای هروش  ،یکزشنپت رواالل تخا  داجای  علل  نهر زمیدو    دها شنآش  دکوکی  نروا  لامکو ت  درش  حلبا مرا  نیراگرافرس  د  نر اید

زم را الارت  ه ش و مناد  ،رستاریپ   ندرآیفوب  چارچهر  دی  کزش نپت روااللتخا  ه بلمبت  نانواجونو    نادکوکی و مراقبت از  نرماد

 ت.  فرگ  هندواخار ک ی بع تماجآموزشی و ا  ،ی نیلای باهیت عر موقدارت را هش و مناد  نو ای درک هندواخسب ک

 

 اهداف کلی: 

  بر  یکودکان و نوجوانان در جامعه مبتن  یاجتماع   ،یروان  ،یارتقاء سطح سلمت جسم  یدرس در راستا  نیا  یمحتوا

 باشد. یم یریشگیطوح مختلف پ س

 

 

 اهداف رفتاری: 

 :  ابدیدست   لیذ یبه اهداف رفتار دیبه هدف فوق، دانشجو با دنیبه منظور رس

و ... ( را بیان   ی دلبستگ  ،ی شناخت  ،اجتماعی –  یپردازان مختلف )روان  هیمراحل رشد و تکامل از دیدگاه نظر -1

 کند. 

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

                                                   کودکان و نوجوانان یمداخلت روانپرستارعنوان  درس: 

 513533  شماره درس:

                                 واحد 1 –نظری : واحدنوع و تعداد 

 اصول سلمت روان  :پیش نیاز دروس

 3ترم  یکارشناسی ارشد روانپرستار فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی: 

 دانشکده پرستاری :کالس مکان                                     16-18سه شنبه  :کالس زمان

  15:30شنبه ساعت یک زمان حضور در دفتر کار:                                        قزلباش:  مسئول درس

 37927580:  شماره تماس

 قزلباشسیما   د درس:تااس

 Email: ghezelbash@nm.mui.ac.ir 
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 کند.  سهیدهد و آن را با بزرگساالن مقا حیکودک و نوجوان را توض یابیارز وهیش -2

 کودکان را شرح دهد.  یبخش روانپزشک یها  یژگیو -3

 کند. فیکودک و نوجوان را توص ی( در اختلالت روانپزشکیتوانبخش ه،یثانو ه،ی )اول یریشگیسطوح پ  -4

رشد،    ریاسکیزوفرنیا، اضطرابی، اختلالت فراگ  ،یکودک و نوجوان )اختلالت خلق  یاختلالت روانپزشکانواع   -5

 دهد.  حیو...( را طبق جدول زمانبندی درس توض یذهن   یکم توان ،یریادگیاختلالت 

  ی روانپزشکو ...( را در بخش    یکار درمان  ، یدرمان   ی) شوک، باز  ییدارو  ریو غ   ییدرمان دارو  یانواع روشها - 6

 کودک و نوجوان شرح دهد. 

 کند.  انیدر اختلالت کودکان و نوجوانان را ب یو اهداف مراقبت یپرستار یها صیو تشخ یاصول بررس  -7

 کند. ن یتدو  یطرح مراقبت یکودک مبتل به اختلالت روانپزشک یبرا -8

 

     

 تفکیک(: )در جلسات حضوری، آفلین و جلسات آنلین به   روش تدریس 

 ی سخنران: نی در جلسات آفل 

  سازمان شی پ   ،یشامل سخنران سیروم برگزار خواهد شد و روش تدر یاسکا ق یکلس از طر: ن ی جلسات آنل   در 

 باشد   می  پاسخ  و پرسش  دهنده،

 و ...  PBLسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، مشارکت دانشجویان با شیوه هایی نظیر  جلسات حضوری:  

 

 ابزار مورد نیاز تدریس: 

 اینترنت، کتب و ....  وایت بورد، اسلید،
 

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفلین و جلسات آنلین به تفکیک(: 

 

 جلسات مجازی: 

     دیدر سامانه نو یمنابع آموزشمشاهده و مطالعه محتواها و 

 ( نی)آفل  دی استاد در سامانه نو ی ارسال یها  امیپاسخ به پ 

 

 جلسات حضوری: 

 ( نیکلس )آنلمباحث و برنامه های فعال در جلسات کلس و مشارکت در حضور کامل 

 

  نیرود به انتخاب خود، طبق عناو یانتظار م انیاز دانشجو)  تعیین شدهدر موعد مقرر در جلسات  ناریارائه سم*  

 (ارائه کنند ناریسم کیدرس،  یموجود در جدول زمانبند

 
 

 )در جلسات حضوری، آفلین و جلسات آنلین به تفکیک(:   قوانین و مقررات کلس 

 جلسات مجازی: 

o در بازه های زمانی تعیین شده نسبت به دریافت محتواها اقدام نمایند 

o  استاد درس در سامانه نوید باشند پاسخگوی پیام های 
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 جلسات حضوری: 

 و منابع  یمطالعه سرفصل ها قبل از کلس، بر اساس اهداف رفتار .1

 ی در ارائه مطالب علم ی مساع  کی شرکت در مباحث جلسات و تشر .2

 ی ادگیری  یبرا  یدر مورد مباحث مربوط به درس و آمادگ  هیو پا  یدانشجو از اطلعات زمینه ا   یلزوم برخوردار .3

 د ی مطالب جد

 

o  شود ی نمره کسر م میهر جلسه ن یبه ازاکلس  مجاز در جلسات ریغ  بتیدر صورت غ   

o شود یمحسوب م بتیغ   ،در ورود به کلس ریتکرار تأخ 

o غیبت  14ترم، طبق آئین نامه مربوطه عمل خواهد شد. )طبق ماده    انی در صورت غیبت در جلسه امتحان پا

غیرموجه به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس خواهد بود و غیبت موجه در امتحان هر درس 

 موجب حذف آن درس خواهد شد(

o  لم کند. تواند اعتراض خود را نسبت به نمره اع  یدانشجو م تیروز پس از اعلم نمره در سا 3حداکثر 

o دانشجو فرصت   یمقرر ارائه خواهند شد و در صورت عدم آمادگ   خیشده تنها در تار  نییتع  ش یاز پ   ینارهایسم

 موکول نخواهد شد  یگریارائه به زمان د

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی: 

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

مشارکتی آفالین و جلسات شرکت و حضور فعال در فضاهای  1

 آنالین

1 

 ارائه سمینار دانشجو: 2

 شامل: 

 نمره                                                                                                            1رعایت زمان ارائه مطلب: 

بيان،   صدا، سرعت مطالب )تن  ارائه  ی نحوهو    مطالب ارائه  توالی 

                                                                                                  نمره                1با فراگيران کالس(:  ارتباط  برقراری نحوه

 به  پاسخگویی و توانایی  موجود، آمادگی آموزشی فناوری   کاربرد

     نمره                                                                                                                           1مطالب:  در ارائه   متنوع های شيوه  از  استفاده و   سؤاالت 

استفاده:   مورد منابع   گيری و  و نتيجه بندی  ، خالصه  محتوا  كيفيت 

         نمره                                                    5

8 

)در صورت  حين تدریسمشارکت فعال و پویایی دانشجو  3

 برگزاری کالس همزمان )آنالین((

1 

  10 آزمون پایان ترم 4



 4 

 
 

 : ی ر ی ادگ ی  ی ضرور   ی درس و محتواها   یمنابع اصل 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Edited by 
American Psychiatric Association,2013. 

2. Kaplan, Harold&Ssadoc, Benjamin. SYNOPSIS of  PSYCHIATRIY NEWYORK: 
Williams wilkins 2010 . 

3. Sharman wendy. CHILDREN & ADOLESCENTS with mental health problem. 
Baillier company 2009 . 

4. Text book of Child and Aadolescent Psychiatry . 3 rd . Washing ton, DC, 
American Psychiatric Pub , 2010. 

5. Ciosper A , Richardson j . A text book of children & yong people Nursing . CO: 
Elsevier, 2006 . 

 
 .1391.  بیکودکان و نوجوانان. تهران: نشر طب  یروانپزشک  یابیاشرف. ارز  یتشکر  .6

بخت. چاپ    روزی. ترجمه مهرداد فیان. گوردون. سنجش و درمان مشکلت دوران کودک  یاس. شرودر، بت  نیکارول .7

 .  1389سوم. تهران. انتشارات دانژه.  

. کاپلن هارولدو سادوک  ینیبال روانپزشکی – یعلوم رفتار ی. ترجمه خلصه روانپزشکنیفرز یحسن و رضاع ی عیرف .8

 1392انتشارات ارجمند.  . جلد سوم . تهران :  نیامیبن

 .1392. چاپ کوثر،انی و مرب  نیوالد  یراهنما  سم،یاوت  فیک. کودکان با اختلل ط  ،یقیا. صد  ،یع. قمران  ،یمیابراه .9

 . 1392.  عیرف  شهیکودک و نوجوان. تهران: نشر اند  یج.   روانپرستار   یح، ربان  یس، بزازکاهان  یواقع .10
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 جدول زمان بندی کالس 

                      مداخلت روانپرستاری کودکان و نوجوانانعنوان درس: 

                               513533   شماره درس:

 1401-1402اول سال:   نیمسال تحصیلی و 

 ری کارشناسی ارشد روانپرستا  رشته تحصیلی: 

                         3دانشجویان ترم    فراگیران: 

     16-18سه شنبه ساعت  زمان:

 قزلباش د درس: تااس

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
 کلس   ساعت ردیف 

18-16   

 

   جلسات   تاریخ 

 مدرس  فعالیت یادگیری  نوع جلسه  عنوان جلسه 

 

1 

 

22/06 /1401 

 

 ارائه شناسنامه درس 

بر مراحل رشد و تکامل از دیدگاه نظریه    ی مقدمه ا 

 پردازان مختلف 

 

   ☒  حضوری 

 

 

مطالعه، شرکت در  

و    ی مباحث کلس 

 پرسش و پاسخ 

 

 قزلباش 

 

2 

 

29/06 /1401 

 

 جامع کودک و نوجوان   ی اب ی ارز

 

   ☒  آفلین 

 

 

" 

 

" 

 

3 

 

12/07 /1401 

 

  ی و ارائه طرح مراقبت   ی ذهن   ی کم توان   ،ی ر ی ادگ ی اختلالت 

 ی روانپرستار 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 

 قزلباش،
 ارائه دانشجو:
طرح مراقبت  

و    ی پرستار
در    یتوانبخش 
 یریادگیاختالالت 

 

4 

 

19/07 /1401 

 

 ی روانپرستار   ی و ارائه طرح مراقبت    ی فعال  ش ی ب 

 

   ☒  حضوری 

 

" 

 

" 

 

5 

 

26 /07 /1401 

 

  ی رشد، سلوک و ارائه طرح مراقبت   ری اختلالت فراگ 

 ی روانپرستار 

 

 ☒آفلین  

 

" 

 
 قزلباش،

 ارائه دانشجو: 
طرح مراقبت 

برای  ی پرستار

کودک مبتال و 

مراقبین خانوادگی 

طیف  در اختالالت 

 اوتیسم 
 

6 

 

03/08 /1401 

 

 ی روانپرستار   ی اختلالت اضطرابی و ارائه طرح مراقبت 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 

 قزلباش،
 ارائه دانشجو:
طرح مراقبت  

و    ی پرستار
آموزش به خانواده  

کودک مبتال به  
 ی اختالالت اضطراب
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7 

 

10/08 /1401 

 

 ی روانپرستار   ی و ارائه طرح مراقبت    ی اختلالت خلق 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 
 قزلباش،

 ارائه دانشجو:
طرح مراقبت  

در    ی پرستار
و   یاختالالت خلق 

 نوجوانان  یخودکش 

 

8 

 

17/08 /1401 

 

و    ی درمان   ی روانپزشکی کودکان و نوجوانان، باز های  درمان  

 در آنها   نقش پرستار 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 
 قزلباش،

 دانشجو: ارائه
در   یدرمان  ی باز

کودکان مبتال به 
اختالالت  
                                            یروانپزشک

 

 

 بر اساس تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم: 
 


