
 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزشو  اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            

و فوریت های  بهداشت روان: نام درس
 روانپزشکی 

 1 واحد: تعداد

فوریت  رشته تحصیلی:
 پزشکی 

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 دانیکار

معاونت محل برگزاری:
آموزشی دانشگاه علوم 

  پزشکی تربت حیدریه
 

ملیحه  مدرس:
 اسحاق زاده

 

 1398-99تحصیلی دوم نیمسال 

 ای حرفه اخالق بررعایت تاکید با پرستاری فرآیند چوب چهار در بیمار به بالینی خدمات ارائه و انجام جهت پرستاری های مهارت و اصول درس از شده کسب های آگاهی حیطه در مهارت کسب :هدف کلی درس

.اسالمی احکام گیری بکار و  

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

اد و وسایل مو

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 12/11/98 

 تعریف و مفاهیمآشنایی با  

 بهداشت روان 

 
 

 دانشجو باید بتواند:

 :حیطه شناختی
 را بیان کند.  تعریف و مفاهیم بهداشت روان .1

 اهمیت بهداشت روانی در فوریت های پزشکی .2

 .تعریف کند را

 : عاطفیحیطه 

 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.
 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده از 

فلوچارت،اسالیدهای تهیه 

 شده در نرم افزار 

 دقیقه120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 مقاله یک

آزمون های 

 آغازین 

2 19/11/98 

آشنایی با انواع فشارهای 

روانی به خصوص استرس 

 شغلی و مقابله با آن

 
 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
که در  یو عوامل یمثبت و منف یاسترس زا عیوقا .1

 کند . انیباسترس مؤثرند را  دیتشد
ر استرس زا د یعوامل بدن به استرس را  واکنش .2

 اختی،عاطفیشن
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

اسالیدهای تهیه شده در نرم 

 افزار پاورپوینت،کتاب
 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایان ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزموها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .تعریف کندرا  یپزشک یها تیفور 
بکار استرس را  یهشداردهنده و عموم یها نشانه .3

 .ببرد
 .کند انیبمؤثر مقابله با استرس را  یراهبردها .4

 را تعریف کند.استرس  فیدر تخف یفن ارامساز .5

 حیطه عاطفی :

 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

3 

 

26/11/98 

 

نیازهای انسان و  آشنایی با  

 ارتباط و ارتباط درمانی

 و باید قادر باشد:دانشج

 حیطه شناختی:
حیح با انواع ارتباط و نحوه برقراری ارتباط ص .1

 بیماران در شرایط بحرانی را بیان کند. 
 نیازهای اساسی انسان را تعریف کند . .2

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی
پرسش  سخنرانی،

و پاسخ،بحث 

 گروهی

 دقیقه 120 پاورپوینت،کتاب و مقاله

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 آزمون تکوینی

4 3/12/98 

 یماریمختصر با ب ییآشنا

 -روانی )نوروزها یها

افسردگی  -سایکوزها

 (ماژور

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 بیان کند. را  کیکوتیبا پس کیتفاوت اختالالت نوروت  .1
  .تعریف کندراآن  میو عال یاختالالت اضطراب  .2

 .بکار ببرد را آن میو عال کیکوتیاختالالت پس  .3
 بیان کند.را آن  میو عال یاختالالت خلق  .4

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 باشد .در مباحث مطرح شده شرکت داشته 

 

 

 

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده از 

فلوچارت،اسالیدهای تهیه 

شده در نرم افزار 

 پاورپوینت،کتاب و مقاله

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی

5 10/12/98 
با اختتالتت شتبه    ییآشنا 

 ی،اختالتت روان تن یجسم

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
خصوصیات اختالالت شبه جسمی را مورد بحث قرار  .1

ر فوریت های روانپزشکی بیان دهد و اهمیت آن را د

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

 دقیقه 120 پاورپوینت،کتاب و مقاله

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی
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 کند 
خصوصیات اخالقی اختالالت روان تنی رامورد بحث  .2

قرار دهد و اهمیت آن را در فوریت های روان 
 زشکی تعریف کند.پ

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

6 17/12/98 
نحوه برخورد آشنایی با  

 مارانیجهت مهارکردن ب

 مهارشده ماریپرخاشگر و ب

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 بیان کند .را  یتهاجم مارانیآرام کردن ب یروشها .1

بیان کند  را یتهاجم مارانیب  یآرام کردن کالم نحوه .2
. 

را تعریف  یهاجمت مارانیب یکیزیمهارکردن ف نحوه  .3
 کند.

آشنا شده و  مهار  یروانپزشک ییشش دسته دارو با .4
 .بکار ببردرا یبیماران تهاجم ییایمیش

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

نمایش کلیپ،استفاده از 

لوچارت،اسالیدهای تهیه ف

 شده در نرم افزار 

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی

7 16/1/99 
اختالتت روانتی  آشنایی با 

عضوی ،کاربرد داروهتای  

 روانپزشکی 

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
را مورد بحث  یعضو یت رواناختالال اتیخصوص .1

 .کند انیآن را ب تیقرار دهد و اهم
 .مورد بحث قرار دهدرا یروانپزشک یداروها کاربرد .2

 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

 دقیقه 120 لهپاورپوینت،کتاب و مقا

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

بحث های گروهی در 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی

8 23/1/99 
درمان های غیتر  آشنایی با 

دارویی،فرآینتتد متتر  و 

 اندوه

 دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه شناختی:
 درمان های فیر دارویی را توضیح دهد.

 .قرار دهد لیو تحل هیورد تجزمرگ و اندوه را م ندیفرآ 

 شناختی،عاطفی
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ،بحث 

 گروهی

استفاده از 

فلوچارت،اسالیدهای تهیه 

 شده در نرم افزار 

 دقیقه 120

حضور منظم در 

کالس،شرکت در 

گروهی در بحث های 

کالس،ترجمه و ارائه 

 یک مقاله

 یابیارزش

 تکوینی
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 حیطه عاطفی :
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.

 در مباحث مطرح شده شرکت داشته باشد .

9 30/1/99 
جمع بندی کلی مطالب و 

 رفع اشکال

 دانشجو قادر باشد:
داشته  توضیح جامعی از مطالب ارائه شده در طول ترم

 باشد.
 هدف از ارائه واحد درسی را درک کند.

 اشتیاق الزم جهت امتحان پایان ترم داشته باشد

 پایانیی ابیارزش حل مسائل داده شده دقیقه 120 ..... حل مسئله فیشناختی،عاط

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  رسیکوئیز و تکالیف د

 منابع:
 .1395، چاپ ششم، تهران، اندیشه رفیع ،1کوشان، محسن. واقعی، سعید. روان پرستاری ( 1

 .1395، چاپ ششم، تهران، اندیشه رفیع ،2کوشان، محسن. واقعی، سعید. روان پرستاری ( 2

 .1389هران .گلدر مایکل، روانپزشکی آکسفورد. ترجمه محسن ارخجه. دانشگاه علوم پزشکی ت( 3

 .1393ساتک بنیامین. ساتک ویرجینا. خالصه روان پزشکی )جلد سوم(.  ترجمه فرزین رضایی. انتشارات ارخجه. ( 4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


