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 ا تشخیص و در هر زمینه مراقبتهاي الزم را بکار بنذد.ر بیماریهاي روان اعطبقه بنذي کرده و انو DSM 5اختالالت روانی بر اساس چاپ جذیذدانشجو بتوانذ 
 

شوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّداف هیاًی  )رئَس 

 هطالب(

اّداف ٍیژُ )بر اساس سِ حیطِ اّداف آهَزشی: 

 شٌاختی، عاطفی، رٍاى حرکتی(
 طبقِ ّر حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیری

هَاد ٍ ٍسایل 

 آهَزشی
 ارزشیابیًحَُ ف داًشجَتکالی زهاى جلسِ

1  

تاریخچِ رٍاًپرظتاری ٍ 

 هختلف ًقشْای –رٍاًپسشکی

 رٍاًپرظتار

 
 

 داًشجَ تایذ تتَاًذ:

 حیطِ شٌاختی:

ٍضؼیت تیواراى رٍاًی در دٍراى هختلف را    -

 تَصیف كٌذ.

اقذاهات اًجام شذُ جْت پیشرفت داًش رٍاى -

 پسشکی را تَضیح دّذ.

در جْاى ٍ ایراى را شرح  تاریخچِ رٍاى پرظتاری  -

 دّذ.

ًقش ّای هختلف یك رٍاى پرظتار را تَضیح   -

 دّذ.
 حیطِ ػاطفی:

 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

تاب،هقالِ،ػکط،ًوایش ك

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

 دقیقِ 09

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

و  جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

 آزهَى ٍرٍدی

 ، آزهَى تکَیٌیجهت   آمبدگی  دقیقِ 09كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش  ظخٌراًی شٌاختی،ػاطفی داًشجَ تایذ تتَاًذ: خصَصیات هحیط درهاًیشٌاخت   2

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 حیطِ شٌاختی

 هحیط درهاًی را شرح دّذ. -

 ط درهاًی را تشٌاظذ.ػَاهل تشکیل دٌّذُ هحی  -

ًقش رٍاى پرظتار در ایجاد؛ حفظ ٍ تَظؼِ هحیط      -

 درهاًی را تَضیح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:
 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ. حیطِ 

 ػاطفی:

 درض تَجِ داشتِ یاشذ.درٌّگام تذریط تِ 

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.
 

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی
فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

د   امتحتتتتتتب 
و  جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

3  
تٌیذگی ٍ آشٌایی تا 

 ظازگاری
 

 داًشجَ تایذ قادر تاشذ:

 ػلل ایجاد كٌٌذُ اظترض را تَضیح دّذ.

آثار فیسیَلَشیکی ٍ رٍاى شٌاختی اظترض را شرح    -

 دّذ.

 هکاًیسم ّای رٍاًی را تَضیح دّذ.    -

 ض را تیاى ًوایذ.شیَُ ّای كٌار آهذى تا اظتر    -

 حیطِ ػاطفی:

 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش 

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

تِ ٍایت پاٍرپَیٌت،تخ

 ترد،،هاشیك

 دقیقِ 09

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

و  جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَیٌی

 ارتثاطشٌاخت ٍ كارترد   4

 داًشجَ تایذ قادر تاشذ:

 ارتثاط راتؼریف ًوایذ.-

 ػٌاصر ارتثاط را ترشورد. -

 اّذاف ارتثاط را تاّن هقایعِ ًوایذ. -

 ص دّذ.اًَاع هختلف ارتثاط را از ّن تشخی -

در ارتثاط از شیَُ ّای غیر كالهی هٌاظة اظتفادُ  -

 ًوایذ.

 حیطِ ػاطفی:

 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

،ًوایش كتاب،هقالِ،ػکط

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

 

 دقیقِ 09

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

و  جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَیٌی
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5  
 طثقِ تٌذی اختالالت رٍاًی

 
 

 داًشجَ تایذ تتَاًذ:

 حیطِ شٌاختی:

 .اختالالت رٍاًی را تؼریف كٌذ 

 ّذد شرح را رٍاًی تیواری ٍیصگیْای. 

 كٌذ تٌذی طثقِ را رٍاًی تیواریْای. 

 حیطِ ػاطفی:
 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ 
 

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش 

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

 دقیقِ 09

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

و  جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَیٌی

6  
اًَاع درهاى ّای هتذاٍل 

 هَجَد در رٍاًپسشکی

 داًشجَ تایذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختی:

 شکی را طثقِ تٌذی كٌذ.اًَاع دارٍّای رایج در رٍاًپس

 دظتِ ّای دارٍیی را شرح دّذ.
 حیطِ ػاطفی:

 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش 

اظتفادُ از ًرم افسار فیلن،

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

09 
 دقیقِ

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

و  جلسه آینته  
 آزهَى تکَیٌی ا ائه کالسی

7  
 تشخیص ٍ درهاى *

 اختالالت اضطراتی.

 

 داًشجَ تایذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختی:

 كٌذ تؼریف را اضطراتی اختالالت. 

 كٌذ شٌاظایی ار اضطراب ٍ ترض تیي هَجَد تفاٍت. 

 اختالالت تالیٌی ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌی؛ ػالئن 

 .دّذ شرح را اضطراتی

 تثرد ًام را اضطراتی اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را اضطراتی ختالالت هتذاٍل درهاًْای. 

 شرح را اضطراتی اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 

 .دّذ

 حیطِ ػاطفی:

 اشذ.درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ ی

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

 

 شٌاختی،ػاطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش 

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

 ترد،،هاشیك

09 

 دقیقِ

جهت   آمبدگی 
امتحتتتتتتب  د  

 و جلسه آینته  
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَیٌی

8  
 

 تشخیص ٍ درهاى*

 اختالالت ٍاتعتِ تِ هَاد.

 داًشجَ تایذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختی:

 اختالالت ٍاتعتِ تِ هَاد را تؼریف كٌذ.

 تی،ػاطفیشٌاخ

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پاظخ

 تحث گرٍّی

كتاب،هقالِ،ػکط،ًوایش 

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَیٌت،تختِ ٍایت 

09 

 دقیقِ

جهت   آمبدگی 
 زهَى پایاًیآامتحتتتتتتب  د  
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  اختالالت تالیٌی ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌی؛ ػالئن 

 .دّذ شرح را هَاد تِ ٍاتعتِ

 ثردت ًام را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت اًَاع. 

 شرح را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت هتذاٍل درهاًْای 

 .دّذ

 ثت ّای پرظتاری در اختالالت ٍاتعتِ تِ هَاد را هراق
 شرح دّذ.

 حیطِ ػاطفی:

 درٌّگام تذریط تِ درض تَجِ داشتِ یاشذ.

 در هَرد هَضَػات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوایذ.

 تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظی تَجِ ًوایذ.

و  جلسه آینته   ترد،،هاشیك
 ا ائه کالسی

9  
جوغ تٌذی كلی هطالة ٍ 

 رفغ اشکال

 دانشجو قبد  ببشه
بلب ا ائه شه  د  طول توضیح جبمعی از مط-1

 ترم داشته ببشه.
 ههف از ا ائه این واحه د سی  ا د ک کنه.-2
اشتیبق الزم جه  امتحب  پبیب  ترم داشته -1

 ببشه.

 121 ----- حل مسئله عبطفی -شنبختی
حل مسبئل 
 داد  شه 

 آزمو  پبیبنی
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