
 

 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

  0010-0011سال دومنيمسال       در اتاق عمل روان بهداشت نام درس: 

 روانپرستاریگروه آموزشی :       پرستاری و مامایی دانشکده: 

 

 

 شرح درس: 

 و روانی بیماریهای بروز در موثر عوامل و علل نفس، مفهوم او، اساسی نیازهای و انسان روان، بهداشت مبانی و اصول با دانشجو آشنایی

 خود روان سالمت توسعه و حفظ جهت در منطقی مداخالت ارائه و روان بهداشت اولیه مراقبتهای بر تاکید با آنها از پیشگیری طرق

 مطالعه علم که روان بهداشت و  روانشناسی با آشنایی بنابراین. است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از جامعه و خانواده افراد،

  داده، قرار توجه مورد را جراحی عمل آگهی پیش در روانشناختی مسائل نقش عمل اتاق رشته دانشجویان شود می سبب رفتارهاست

 ..نمایند پیشگیری زند می هم بر را بیماران روانی تعادل آنچه از

 

 هدف کلی درس:

o باشد می ذیل مفاهیم به نسبت آنها آگاهی افزایش و دانشجویان آشنائی واحد این ارائه از کلی هدف: 

o خانواده و بیمار  اجتماعی و فردی  زندگی در روان بهداشت نقش اهمیت زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء 

o آن با مقابله های روش و و استرس بر موثر عوامل روان، بهداشت زمینه در مهارت و بینش و دانش سطح ارتقاء. 

o افراد روانی سالمت پیشبرد در نیازها این صحیح ارضای اهمیت و انسان اساسی نیازهای انسان؛ با دانشجو آشنایی . 

                                    ناپيوسته اتاق عمل  شته و مقطع تحصيلی :ر 305503    در اتاق عمل روان بهداشتنام و شماره درس:

 روانشناسی اجتماعی پيش نياز:                             نظری واحد 1 :(نظریتعداد و نوع واحد )

 روانپرستاری دپارتمان -پرستاری دانشکده  :فترآدرس د   اکبری محمد دکتر نام مسوول درس: 

 15053973300شماره تماس:  Email : akbari129@yahoo.comآدرس 



 

 

 
 
 
 
 

o جهت ها انسان سایر با ارتباط لحاظ به انسان یك عنوان به خود به نسبت آگاهی و بینش افزایش جهت خود مفهوم با آشنایی 

 .روانی بهداشت مداخالت بهبود

o بهتر مراقبت جهت بیمار نیازهای از بهتر شناخت جهت روانی بیماران با صحیح درمانی ارتباط یك برقراری نحوه با آشنایی. 

o برای مناسب درمانی برنامه اتخاذ و معاینه و بررسی برای مهارت کسب جهت روانی اختالالت های نشانه و عالئم از آگاهی 

 .روانی بیماران

o روانی اختالالت در درمانها زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء 

o (اضطرابی روانتنی، شناختی، اختالالت)روانی اختالالت زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء 

o (خلقی جسمانی، شبه) روانی اختالالت زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء 

o (خواب مواد، مصرف سوئ اسکیزوفرنی،)روانی اختالالت زمینه در دانشجو بینش و دانش سطح ارتقاء 

 

  اهداف رفتاری:

 :بود خواهد قادر دانشجو درس پایان در

 

 .دهد شرح را خانواده و بیمار  اجتماعی و فردی  زندگی در روان بهداشت نقش

 .دهد شرح را آن با مقابله های روش و و استرس بر موثر عوامل روان، بهداشت

 .بداند بهتررا مراقبت جهت بیمار نیازهای از بهتر شناخت جهت روانی بیماران با صحیح درمانی ارتباط یك برقراری نحوه

 .دهد شرح را روانی بیماران برای مناسب درمانی برنامه اتخاذ و معاینه و بررسی برای مهارت کسب جهت روانی اختالالت های نشانه و عالئم

 .دهد توضیح را روانی اختالالت در درمانها

 .دهد توضیح را( اضطرابی روانتنی، شناختی، اختالالت)روانی اختالالت

 .دهد توضیح را( خلقی جسمانی، شبه) روانی اختالالت

 .دهد توضیح را( خواب مواد، مصرف سوئ اسکیزوفرنی،)روانی اختالالت
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 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

https://www.apna.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3310 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس

o استفاده از اسالید با صوت در جلسات آفالین 

o  سامانه نویدسخنرانی، پرسش و  پاسخ، بحث گروهی و کار در 

o  استفاده از وسایل سمعی و  بصری و کمك آموزشی 

 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکيک(: حضوری، وظایف فراگيران )در جلسات

 (شد خواهد عمل آموزشی مقررات طبق غيبت صورت در) درس های آنالینکالس در  غيبت بدون و فعال و موقع به حضور -0

 دسترس در جدید منابع از رفتاری اهداف اساس بر کالس در شرکت از قبل موضوعات مطالعه -7

 کالس مباحث در شرکت -5



 

 

 
 
 
 
 

 :آفالین و جلسات آنالین به تفکيک( حضوری، ات کالس)در جلساترقوانين و مقر

 دانشجو موظف است در کلیه جلسات آنالین حضور داشته باشد. -1

 دانشجو موظف است سر زمان مقرر در جلسه آنالین حضور پیدا نماید.  -2

 ط به آنرا به موقع ارسال نماید.دانشجو موظف است کلیه جلسات آفالین را گوش داده و تکالیف مربو -3

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 

 22نمره از  فعالیت ردیف

 2 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 2 آزمون های کالسی در سامانه نوید  3

 2 حضور در کالس های مجازی آنالین  4

 4 میان ترم امتحان  5

 12 امتحان پایان ترم  6
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  31-31شنبه سه زمان:           ناپیوسته اتاق عملدانشجویان فراگیران:               اتاق عملرشته تحصیلی: 

 دکتر محمد اکبرید درس: تااس
 

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ماژول جلسات  نوع جلسه جلسه عنوان تاریخ ردیف

 آفالین

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالین

 معرفی معارفه، 26/11/1422 0

، درس طرح

اصول بهداشت 

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ☐گفتگو  ☒ آفالین روان

ارتباط و ارتباط  3/12/1422 7

 درمانی

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☒ آفالین

 ☒تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 

نشانه شناسی  12/12/1422 5

  اختالالت روان

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☒ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 

 ، روان بهداشت 17/12/1422 0

 استرس

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 00-01 شنبه سه

 اختالالت 24/12/1422 3

 طبقه)روانی

 سبب بندی،

 عالئم، شناسی،

 (روانی معاینه

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☒ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 

 در درمانها 16/21/1421 1

 روانی اختالالت

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☒ آفالین

 ☒تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 

 اختالالت 23/21/1421 3

 اختالالت)روانی

 روانتنی، شناختی،

 (اضطرابی

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☒ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 

 اختالالت 32/21/1421 8

 شبه)روانی

، خلقی جسمانی،

 ☐ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 



 

 

 
 
 
 
 

 ☐گفتگو  ☒ آفالین (اسکيزوفرنيک

جمع بندی،  6/22/1421 9

پرسش و پاسخ و 

 رفع اشکال

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

 00-01 شنبه سه

 

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 :انالینلينک کالس 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/mental-health-or 

 

 

 

 


