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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 

اعم از گرفتن    شان،یو خانواده ها  انیاز مددجو  یروانپرستار  یها  تیفور  طهیمراقبت در ح  یو حرفه ا  یارائه تخصص

کسب حداقل     ازمندیاز مددجو و خانواده آنها ن  تیمؤثر و حما  یو مداخالت پرستار مارانیب  یفور  یابیشرح حال، ارز

  ن یباشد، لذا ا  یم   ینیبال  طهیآن در ح  یریو بکار گ   یپرستارروان  یها  تیمربوط به فور  ی دانش در مورد  مباحث اصل

 شده است.  دهیگنجان انیدانشجو نیدرس  در برنامه آموزش ا

 

 

 اهداف کلی: 

  زشکی روانپ  یها  تیفور  طهیدر حهای روانپرستاری  مراقبت    یو حرفه ا  یارائه تخصصهدف کلی واحد درسی حاضر  

 مراقبین خانوادگی آنها می باشد.  و  انیمددجوبه 

 

 

 اهداف رفتاری: 

 روانپرستاری گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 یروان پرستار یها تیفور  عنوان  درس:

 513539  شماره درس:

                                 واحدینظری، نیم : واحدنوع و تعداد 

 ندارد  :پیش نیاز دروس

 ارشد روانپرستاری 3دانشجویان ترم    فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 1401-1402اول نیمسال تحصیلی: 

                                                            چهار هفته دوم 14-16چهارشنبه ساعت  :کالس زمان

  دانشکده پرستاری و مامایی  :کالس مکان

                                                     سیما قزلباش: مسئول درس

 15:30شنبه ساعت یک زمان حضور در دفتر کار:
            37927580:  شماره تماس

ghezelbash@nm.mui.ac.ir   Email: 
 قزلباش د درس:تااس
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 :  ابد یدست    لی ذ   ی کالس به اهداف رفتار  ن ی ا   یرود در انتها   ی انتظار م  ان ی به هدف فوق، از دانشجو   دن ی به منظور رس 

 دهند. حیرا توض یدر بخش اورژانس روانپزشک یپرستار ی کل یهایژگیو .1

 دهند.  حیخشم مددجو را توض تیرینحوه مد .2

 دهند.  حی در بحران را توض تیریمراحل مد .3

 دهند.  حیرا توض ی اقدام کرده به خود کش ا یو  یدچار افکار خودکش  ماریب یبرا یمداخالت روانپرستار .4

 . ندینما  انیپرخاشگر را ب ماریب یو آرامساز ینحوه مداخالت پرستار .5

 دهند.   حیدر بخش اورژانس را توض یبستر مارانیاز ب یپرستار یمراقبتها . 6

 را نام ببرند.  یبخش اورژانس روان کینمودن  ریدا یالزم برا زاتیتجه .7

عوارض جانب  یروانپزشک  یداروها  یها  تیمسموم  تی ریدر مد  یارپرست  ی مراقبت ها .8 بروز  را    ییدارو   ی و 

 دهند.  حیتوض

 

 

 )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  روش تدریس 

   

 یسخنران: ن ی در جلسات آفال  

  سازمان شی پ   ،یشامل سخنران سیروم برگزار خواهد شد و روش تدر یاسکا ق یکالس از طر: ن ی جلسات آنال   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، اسالید،
 

 

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

 جلسات مجازی: 

     دیدر سامانه نو یمشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزش

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

 

 جلسات حضوری: 

 ( نیکالس )آنالمباحث و برنامه های فعال در جلسات کالس و مشارکت در حضور کامل 

 

 مشترک   ناریسم  ککالس ی  نیناله آدرس، در جلس  یدر جدول زمانبندوان ارائه شده  رود طبق عن  یانتظار م  انیز دانشجواتوجه:  

 ارائه کنند.   

 
 

 تفکیک(: )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به    قوانین و مقررات کالس 
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 جلسات مجازی: 

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

o  پاسخگوی پیام های استاد درس در سامانه نوید باشند 

 

 جلسات حضوری: 

 و منابع  یمطالعه سرفصل ها قبل از کالس، 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 اطالعات زمینه ا   یلزوم برخوردار .3

 د ی مطالب جد

 

o  ی شودنمره کسر م میهر جلسه ن یبه ازاکالس  مجاز در جلسات ریغ  بتیدر صورت غ   

o شود یمحسوب م بتیغ   ،در ورود به کالس 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  تواند اعتراض خود را نسبت به نمره اعالم کند.  یمدانشجو  تیروز پس از اعالم نمره در سا 3حداکثر 

o یان دانشجو  یو در صورت عدم آمادگ می شود  مقرر ارائه    خیدر تارکالسی الزاما  شده    نییتع  شیاز پ   ناریسم 

 موکول نخواهد شد  یگریفرصت ارائه به زمان د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی: نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر  
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 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:   منابع 

 

Boyd, Psychiatric Nursing. Lippincott Williams & Wilkins. (2012). 

Stuart Gail Wprinciples and practice of Psychiatric Nursing. Mosby/Elsevier. (2009). 

NewellR., Gournay K. Mental Health Nursing. Churchill Livingstone. (2009). 

 

 .1396، تهران، انتشارات ارجمند. DSM-5بر اساس  یروانپزشک یها تیشاملو، احمد. فور (1

. انتشارات دانشگاه علوم یروانپزشک ارانیدست یبرا یروانپزشک یاورژانسها .مهیحک یغفور، موسو  یموسو (2

 .1389اصفهان،  یپزشک

. انتشارت  یپزشک یتهایدر فور یپرستار یاصفهان. مراقبتها یدانشگاه علوم پزشک یگروه روانپرستار (3

 . 1386اصفهان،  یدانشگاه علوم پزشک

 (.1378) کشور. یستیمداخله در بحران. سازمان بهز یبرا  ییمشکل گشا کردی. رودیسع ینانیجو ینوروز (4

 

 

 

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 1 کالسشرکت و حضور فعال در فضاهای مشارکتی جلسات  1

 :ییارائه 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 

 مورد منابع   گيری و  و نتيجه بندی  ، خالصه  محتوا  كيفيت 

         نمره                                                      5استفاده:  

8 

 1  حين تدریسمشارکت فعال و پویایی دانشجو  3

  10 آزمون پایان ترم 4
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 جدول زمان بندی کالس 

                      ی روان پرستار یها تیفورعنوان درس: 

                               513539   شماره درس:

 1401-1402اول سال:   نیمسال تحصیلی و 

 ری روانپرستاکارشناسی ارشد   رشته تحصیلی: 

                         3دانشجویان ترم    فراگیران: 

     14- 16ساعت ها شنبه  چهار زمان:

 قزلباش د درس: تااس

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 
 کالس   ساعت ردیف 

16 -14   

 

   جلسات   تاریخ 

 مدرس  فعالیت یادگیری  نوع جلسه  عنوان جلسه 

 

1 

 

20/07 /1401 

 

 شناسنامه درس ارائه  

 ی روانپزشک   ی ها   ت ی مراقبت در بخش فور   ی اصول کل 

 

   ☒  حضوری 

 

 

مطالعه، شرکت در  

و    ی مباحث کالس 

 پرسش و پاسخ 

 

 قزلباش 

 

2 

 

27/07 /1401 

 

 ی پرخاشگر   تی ری در مد  ی مداخالت پرستار 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 

" 
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04/08 /1401 

 

 ی با افکار خودکش   مار ی در مراقبت از ب   ی مداخالت پرستار 

 

   ☒  حضوری 

 

 

" 

 

 قزلباش 
 

 

4 

 

11/08 /1401 

 

  ی از عوارض جانب   یناش   یدر فورتها   ی مداخالت پرستار 

 ی روانپزشک  ی داروها 

 

   ☒  حضوری 

 

" 

 
ارائه سمینار  

 گروهی دانشجویان 
 

 

 بر اساس تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم: 
 

 


