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های اختالالت  عالئن و نشانهبا آشنایی دانشجو  وارتقاء سطح دانش و بینش دانشجو در زهینه روند تکاهل علن رواى شناسی و خدهات رواى پرستاری  :هدف کلی درس

 روانی 

 

ضوارُ 

 جلسِ

تاریخ 

 جلسِ

اّذاف هیاًی  )رئَس 

 هطالة(

اّذاف ٍیژُ )تز اساس سِ حیطِ اّذاف آهَسضی: 

 ضٌاختی، عاطفی، رٍاى حزکتی(
 طثقِ ّز حیطِ

 رٍش یاددّی

 یادگیزی
 سهاى جلسِ هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی

تکالیف 

 داًطجَ
 ارسضیاتیًحَُ

1  

 تاریخچِ رٍاًپزستاری ٍ

ًقطْای  –رٍاًپشضکی

 هختلف رٍاًپزستار

 
 

 دانطجو ثبيد ثتواند:
 حیطه ضنبختی:

وضععؼیب ثیرععبراا روانععی در دوراا رات عع  را      -
 توصی  مند.

اقداربت انجعب  ضعدج ت عب ریطعزاب دانعص رواا      -
 رشضنی را توضیح دهد.

تبرياچه رواا رزستبري در ت با و ايزاا را ضزح   -
 دهد.

رواا رزسعتبر را توضعیح   نقص هبي رات ع  يعل     -
 دهد.

 حیطه ػبطفی:

 ضنبختی،ػبطفی
 سانزانی 

 رزسص و ربسخ
 ثحث گزوهی

متبة،رقبله،ػنس،نربيص 
ای م،استفبدج اس نز  ااعشار  

ورروينب،تاتععه وايععب  رب
 ثزد،،ربصيل

 دقیقه 09

آرععععععبدگی 
ت ععععععععب 
ارتحععععبا در 
 ت سه آينعدج 

ارائععععععععه و 
 آسروا ورودي مالسی

                                                 

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


یبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پب نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

2  

اصَل تْذاضت رٍاى ٍ 

ًقص خاًَادُ ، هذرسِ ٍ 

 جاهعِ در تاهیي

تْذاضت رٍاى ٍ اًَاع 

 پیطگیزی

 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

هعبي رات ع    تؼزي  ث داضب روانی اس ديدگبج      -
 را ضزح دهد.

اهععداب ث داضععب روانععی در سععطوح رات عع         -
 ریطگیزي ضزح دهد.

اهریععب خععبنوادجر ردرسععه و تبرؼععه در تععبری      -
 ث داضب روانی توضیح دهد.

 اصول ث داضب روانی راضزح دهد. -
 رؼیبرهبي سالرب رواا را لیسب نربيد. -
نقص رزستبر را در سه سعطح ریطعگیزي رقبيسعه      -
 ربيدن

 حیطه ػبطفی:
 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

 بنز  ااشار ربورروين

 متبة ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

آسرعععععععوا 
 تنوينی

3  
خصَصیات ضٌاخت 

 هحیط درهاًی

 دانطجو ثبيد ثتواند:
 حیطه ضنبختی

 رحیط درربنی را ضزح دهد. -

 ػوارل تطنیل دهندج رحیط درربنی را ثطنبسد.  -

ه نقص رواا رزسعتبر در ايجعبدر حفع  و توسعؼ         -
 رحیط درربنی را توضیح دهد.

 حیطه ػبطفی:
 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

آسرعععععععوا 
 تنوينی
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 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.  
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 .در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد
 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 

4  

فزایٌذ ا آضٌایی ت

پزستاری در پزستاری 

 رٍاًی 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

اهریب ثه مبرگیزي ازايند رزستبري در رزاقجب اس  -
رععددتويبا دچععبر اخععتالنت روانععی در رععن  سععطز  

 توضیح دهد.

 رزاحل ازايند رزستبري را ثزضرزد . -
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد. در

 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

ارائه و 

 مالسی

 آسروا تنوينی

5  

اًساى ، ًیاسّا ٍ ضٌاخت 

 تَاًوٌذی ّای ٍی

 
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

انسبا را تؼزي  و صفبت و خصوصیبت آا اس ديعدگبج  
 رات   را ضزح دهد.

 اهریب ارضبي صحیح اي  نیبسهب را ثیبا مند.   -

 انگیشج و نیبس را تؼزي  مند.    

نیبسهب را ثز اسعبس نظزيعه رعبسلو ثیعبا      اولويب ثندي
 مند.

نقص هز مدا  اس نیبسهب  در سعالرب رواا انسعبا      -
 را ضزح دهد.

نقص رواا رزستبر در ارضبي نیبسهبي ثیربراا ثز     -
 حست لشو  را ضزح دهد.

 حیطه ػبطفی: -

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

ارائه و 

 مالسی

 آسروا تنوينی
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 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 نربيد. در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز

ثععب انگیععشج و اضععتیبق ثععه رطبلععت درسععی توتععه     
 رندي هبي انسبنی را لیسب نربيد   نربيد.

 

6  
خَد ٍ هفَْم اس ضٌاخت 

 خَد
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد: 
 حیطه ضنبختی:

 خود را تؼزي  و اثؼبد آا را توضیح دهد.  -

در رورد ػشت نفس و راج هبي ارتقبء  اا در سعه     -
 سطز توضیح دهد.

خصوصیبت اازاد ثب احسعبس ارسضعرندي رعبئی  و     -
 ثبن را توصی  مند.
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

ة متب نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی

7  
تٌیذگی ٍ آضٌایی تا 

 ساسگاری
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 ػ ل ايجبد منندج استزس را توضیح دهد.

آثععبر ایشيولععوصينی و رواا ضععنبختی اسععتزس را    -
 ضزح دهد.

 .رنبنیش  هبي روانی را توضیح دهد    -
 ضیوج هبي منبر آردا ثب استزس را ثیبا نربيد.    -

 حیطه ػبطفی:          
 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
ثععب انگیععشج و اضععتیبق ثععه رطبلععت درسععی توتععه     

         نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 یپنربيص م 

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 ، آسروا تنوينی

8  
ضٌاخت ٍ آضٌایی تا 

 تحزاى ٍ هزاحل آى

 آسروا تنوينیآربدگی  09 نربيص م یپ سانزانی  ضنبختی،ػبطفی دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
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 حیطه ضنبختی:
 ثحزاا و رزاحل آا را ضزح دهد.

 حل ثحزاا را ثیبا مند.رزا  -

 روض بي رداخ ه در ثحزاا را ضزح دهد   -
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 فبدج اس ا وچبرتاست
اساليدهبي ت یه ضدج در 

بة مت نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

ت ب  دقیقه

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

9  
ٍ اًَاع  ارتثاطآضٌایی تا 

 ضیَُ ّای آى

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی

 ارتجبط راتؼزي  نربيد.-
 زضرزد.ػنبصز ارتجبط را ث -
 اهداب ارتجبط را ثبهم رقبيسه نربيد. -
 انواع رات   ارتجبط را اس هم تطایص دهد. -
در ارتجععبط اس ضععیوج هععبي میععز مالرععی رنبسععت    -

 استفبدج نربيد.
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 بلت درسی توته نربيد.ثب انگیشج و اضتیبق ثه رط

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 رقبله،

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی

11  
ارتثاط درهاًی کارتزد 

(1) 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

 
تفبوت ارتجبط و ارتجبط دررعبنی  را  ثعب رمعز ر عبل      -

 توضیح دهد.
 ػوارل روثز ثز ارتجبط درربنی را ضزح دهد.-
 اهداب ارتجبط درربنی را ضنبسبيی مند. -

 رزاحل رات   ارتجبط درربنی را ثزضرزد. -

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
ر اساليدهبي ت یه ضدج د

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی



 

 حیذریِتزتت  علَم پشضکی داًطگاُ پشضکی ٍ تَسعِ آهَسش اتهزکش هطالع          
 

نقععص و اهریععب ارتجععبط دررععبنی را در دررععبا     -
 یربري هبي روانی ضزح دهد.ث

 حیطه ػبطفی:
 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

11  
ارتثاط کارتزد

 (2درهاًی)

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

تننیل هبي ارتجبط درربنی را در رحبورات درربنی  -
 ضنبسبيی نربيد.

ي  ارتجبط دررعبنی رعوثز   توانبيی نس  ثزاي ثزقزار -  
 ثب ثیربر روانی را مست مند.

اس تننیل هعبي ارتجعبط دررعبنی رتنبسعت ت عب       -
ثزقزاري ارتجبط ثب رددتويبا داراي رطعنالت روانعی   

 استفبدج نربيد.  
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 ضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.ثب انگیشج و ا

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی

12  
ارتثاط کارتزد

 (3درهاًی)

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

 
نس  ثزاي رصبحجه ثب ثیربر  ر برت بي   تننین بي  -

 روانی را ضزح دهد.

 روانغ ارتجبط روثز را ضزح دهد.    -

 نقص ضاصیب را در ثزقزاري ارتجبط ثیبا مند.  -
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 ينیآسروا تنو
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 ج اظ بر نظز نربيد.در رورد روضوػبت رطزح ضد
ثب انگیعشج و اضعتیبق ثعه رطبلعت درسعی توتعه       

 نربيد.

13  

ًطاًِ ضٌاسی در 

اختالالت رٍاًی، گزفتي 

تاریخچِ ٍ آسهَى 

 (1ٍضعیت رٍاًی )
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

 
روش هعععبي  ترعععغ آوري اطالػعععبت نس  ثعععزاي  -

 رصبحجه ثب ثیربر روانی را ضزح دهد.

ضزايط نس  ثزاي رصبحجه ثب ثیربر روانی را ضزح     -
 دهد.

 ضزح حبل اس ثیربر روانی را ضزح دهدنحوج ت یه   -
( را ضعزح   MSEاصول رؼبينعه وضعؼیب روانعی      -

 دهد.
آسروا هبي تطایصی راي  در ثاص روانپشضعنی    -

 را ثیبا مند
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.

 ی توته نربيد.ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درس

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

 نز  ااشار ربورروينب

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی

14  

ًطاًِ ضٌاسی در 

اختالالت رٍاًی، گزفتي 

تاریخچِ ٍ آسهَى 

 (2ٍضعیت رٍاًی )
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

 انواع اختالنت تفنزرا ضنبسبيی مند. -

 هذيبا و انواع آا را توضیح دهد.   -

احسبس و ادراك و آضفتگی هبي رزثوط ثعه آا      -
 را ضزح دهد.

 هیجبا و آضفتگی هبي آا را ضزح دهد.    -

رعوثز ثعز    حباظهر آضفتگی هبي حباظه و ػوارل    -
 حباظه را توضیح دهد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 فبدج اس ا وچبرتاست
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی
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 حیطه ػبطفی:
 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.

 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
  -ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توتعه نربيعد.  

 اختالنت هطیبري را توضیح دهد.

15  

ًطاًِ ضٌاسی در 

اختالالت رٍاًی، گزفتي 

تاریخچِ ٍ آسهَى 

 (3ٍضعیت رٍاًی )
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد: 
 حیطه ضنبختی:

رات  تبرياچعه  "بط رتقبثل ازايند رزستبري و ارتج -
 و آسروا وضؼیب روانی را در رن  سطز توضیح دهد.

اس يل ثیربر ازضی  تبرياچه گزاته و رس اس انجب   -
آسروا وضؼیب روانی ، گشارضی در اي  سرینعه ت یعه   

 نربيد .
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 ح ضدج اظ بر نظز نربيد.در رورد روضوػبت رطز

 ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ،رقبله

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 تنوينی آسروا

16  

ًقص هذّة الْی در 

پیطگیزی ٍ درهاى 

 اختالالت رٍاًی
 

 دانطجو ثبيد قبدر ثبضد:
 حیطه ضنبختی:

ديععدگبج هععبي رات عع  صععبحت نظععزاا رواا        -
ضنبسی در سرینه نقص رذهت ال ی در سالرب رواا 

 را ثیبا مند.
تععبثیز اػتقععبدات رععذهجی در سععالرب روانععی را     -

 دهدتوضیح 
 حیطه ػبطفی:

 درهنگب  تدريس ثه درس توته داضته يبضد.
 در رورد روضوػبت رطزح ضدج اظ بر نظز نربيد.
 دهد.ثب انگیشج و اضتیبق ثه رطبلت درسی توته نربيد.

 ضنبختی،ػبطفی

 سانزانی 

رزسعععص و 
 ربسخ

ثحعععععععث 
 گزوهی

 نربيص م یپ

 استفبدج اس ا وچبرت
اساليدهبي ت یه ضدج در 

متبة  نز  ااشار ربورروينب
 ه،رقبل

09 
 دقیقه

آربدگی 

ت ب 

ارتحبا در 

ت سه آيندج 

و ارائه 

 مالسی

 آسروا تنوينی

 آسروا ربيبنیحل رسبئل  029 ----- حل رسئ ه  ػبطفی -ضنبختی دانطجو قبدر ثبضدجمع بندی کلی   17



 

 حیذریِتزتت  علَم پشضکی داًطگاُ پشضکی ٍ تَسعِ آهَسش اتهزکش هطالع          
 

مطالب و رفع 
 اشکال

توضیح تبرؼی اس رطبلت ارائه ضدج در طعول تعز    -0
 داضته ثبضد.

 هدب اس ارائه اي  واحد درسی را درك مند.-2
 اضته ثبضد.اضتیبق نس  ت ب ارتحبا ربيبا تز  د-0

 دادج ضدج
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