
 

 

 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

  0010-0011سال دومنيمسال     مداخالت روانپرستاری فردی نام درس: 

 روانپرستاریگروه آموزشی :                  پرستاری و ماماییدانشکده:                             

 

 

 شرح درس: 

 میداخالت  پیرامیون  پرسیتاری  ارشیدروان  کارشناسی   دانشجویان دانش وگسترش بسط منظور به فردی پرستاری روان مداخالت درس

 بیا  مقابلیه  در استرس،سیازگاری  میدیری   شیناخت ،  رفتیاری،  میداخالت  ان، تکنیکهیای  و مصاحبه درمان ، ارتباط قببل از روانپرستاری

 دانشیجو  ترتیی   بیدی   باشید  م  درمان  مراکز در روانپرستاران نقش و پرستاری روان های مراقب  استمرار  روان ، و روح  مشکالت

 برقیراری  در سیی   روانپرسیتاری  تخصص  های روش و مختلف تئوریهای آن، وفرآیند ارتباط برقراری اصول مورد در آگاه  باکس 

 .کند م  کمک مددجو/ بیمار بهبود به ، الزم مداخالت طریق از و نموده بامددجویان درمان  ارتباط

 هدف کلی درس:

o بیمار روانشناخت  مشکالت با مقابله و درمان  ارتباط رفتاری، ، شناخت  مداخالت ارائه جه  دانشجویان توانای  رتقاءا 

مددجو/

 

 اهداف رفتاری:

o 1 .دهد شرح را درمان  ارتباط ارتباط، اصول . 

                                    پرستاری ارشد کارشناسی  شته و مقطع تحصيلی :ر 305315 مداخالت روانپرستاری فردی نام و شماره درس:

 اصول سالمت روان پيش نياز:                             نظری واحد 1 :(نظریتعداد و نوع واحد )

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

 15053513300شماره تماس:  Email : akbari129@yahoo.comآدرس 



 

 

 
 
 
 
 

o 2 .دهد توضیح را روان  مصاحبه های تکنیک و  اصول. 

o 3 .رفتاری درمانهای(Behavior  therapy )، واصالح کنترل برای ای پته مداخالت ، رفتارها تقوی   پرستاری، رفتاری مداخالت  

o دهد شرح  را روانپزشک  های بخش  بیماران در  رفتاردرمان  کاربرد و  رفتار . 

o 4   .هد د شرح را روانپزشک  های بخش بیماران درمان در درمان  شناخ  کاربرد  و شناخت  درمان  . 

o 5   . دهد توضیح...(  ،استرس اضطراب)روان  و روح  مشکالت با مقابله  در را استرس،سازگاری مدیری . 

o 6 .-را محوری جامیه بر تاکید با روان  توانبخش  و روان  اجتماع  های مهارت آموزش زندگ ، های مهارت درمان ،آموزش محیط 

 . دهد شرح

o 7  .منزل، در مراقب  و  خدمات پیگیری ترخیص، طرح بستری، حی  در پیشگیری،)جامیه در پرستاری روان های مراقب  استمرار  

o نماید بیان را( جامیه در روانپرستاری . 

o 8   .دهد شرح را جامیه در مشاوره و درمان  مراکز در روانپرستاران نقش . 

o 9  .دهد شرح را سازی وآرام بحران در مداخله قبیل از فردی درمانهای و موثر مداخالت 

 

  :منابع اصلی درس

   

 انتشارات:  اصفهان پزشک  روان بخش در بستری بیماران با ارتباط  های مهارت.  فاطمه لهراسب ، و زهرا قضاوی،  -1

  1392. اصفهان پزشک  علوم دانشگاه

  1391دایره، نشر داغ ،تهران، قراچه مهدی ترجمه. افسردگ  درمان  شناخ . برنز دیوید  -2

  1384 اصفهان پزشک  علوم دانشگاه انتشارات ، اصفهان.  روان بهداش .  جهانگیر ، مقصودی و سیید ، زاده پهلوان  -3

 .جدید چاپ رضوی قدس آستان نشر:  مشهد.  ج دیویسون ، م فرید گلد.  بالین  درمان  رفتار:  ترجمه در فرهاد ماهر -4

5.Keltner& Steele. Psychiatric Nursing .2019.  

6. Townsend& Morgan .psychiatric mental health Nursing.2017.  

 منابع و محتواهای مفيد برای یادگيری بهتر:

 psychiatric mental health Nursin     عنوان تح  کتابخانه در موجود     Text Books. سایر    

 

1- Jacob Anthikad, Psycology for Nurses. Delhi Jyppe  2004  
 

 اینترنتی قابل استفاده برای درس:پایگاههای 

 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 آفالی 

o  سامانه نویدسخنران ، پرسش و  پاسخ، بحث گروه  و کار در 



 

 

 
 
 
 
 

o   استفاده از وسایل سمی  و  بصری و کمک آموزش 

 

 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 -1

 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

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

 14 ترم  پایان ترمامتحان  5

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 0011-0010سال دوم نيمسال سال:  نیمسال تحصیلی و315392 شماره درس:فردی روانپرستاری مداخالتعنوان درس: 

  10-19شنبه زمان:         پرستاری ارشد كارشناسيدانشجویان فراگیران:  ی    رپرستارشته تحصیلی: 

 دكتر محمد اكبرید درس: تااس
 

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

ماژول جلسات  نوع جلسه جلسه عنوان تاریخ ردیف

 آفالین

و استاد  ساعت 

 برگزاری جلسه 

 ☒ حضوری معرفی درس  23/11/1422 0

 ☐ آنالین

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 فاطمه قائدیدکتر

01-01شنبه    

ارتباط و ارتباط  32/11/1422 1

 مهارتهای  - درمانی

 مصاحبه

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☒تكلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

دکترفاطمه قائدی 

01-01شنبه    

 ☒ حضوری زندگی مهارتهای 7/12/1422 5

 ☐ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکترفاطمه قائدی 

01-01شنبه    

  شکالتم با مقابله 14/12/1422 0

 روانشناختی

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

دکترفاطمه قائدی 

01-01شنبه    

 مهارتهای و  انگيزه 21/12/1422 3

 انگيزه  ایجاد

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

محمد اکبریدکتر  

 01-01 شنبه

محمد اکبریدکتر ☒تكلیف ☒ حضوری درمانهای اربردک 22/21/1421 6  



 

 

 
 
 
 
 

 ☐ آنالین  رفتاریشناختی و 

 ☐ آفالین

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 01-01 شنبه

 بحران در مراقبت 27/21/1421 3

 

 ☒ حضوری

 ☐ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

محمد اکبریدکتر  

 01-01 شنبه

 در روانپرستار نقش 12/22/1421 8

 و درمانی محيطهای

 جامعه

 ☐ حضوری

 ☒ آنالین 

 ☐ آفالین

 ☐تكلیف

 ☐آزمون 

 ☒گفتگو 

محمد اکبریدکتر  

 01-01 شنبه

 

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 :انالینلينک کالس 

zzz-23n-https://eclass.mui.ac.ir/b/gyx 

 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-psychiatric2 
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