
 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 دٍرُفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       

 شکی در ماماییاصول روانپس : نام درس
 1 واحد: تعداد

 مامایی رشته تحصیلی
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی:

دانشگاه محل برگساری: 
 علوم پسشکی

 

  مدرس:
 آناهیتا زندی

 1971-79تحصیلی  دوم نیمسال

 
     دانشجو قادر باشد: :هدف کلی درس

 ا تشخیص ٍ در ّر زهیٌِ هراقثتْای الزم را تکار تٌذد.ر تیواريْای رٍاى عطثقِ تٌذی کردُ ٍ اًَا DSM 5اختالالت رٍاًي تر اظاض چاج جذيذ

 
 

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
 زهاى جلسِ

ف تکالی

 داًشجَ
 ارزشیابیًحَُ

1  

طبقِ بٌدی اختالالت 

 رٍاًی

 
 

 داًشجَ تايذ تتَاًذ:

 حیطِ شٌاختي:

 .اختالالت رٍاًي را تعريف کٌذ 

 دّذ شرح را رٍاًي تیواری ٍيصگیْای. 

 کٌذ تٌذی طثقِ را رٍاًي تیواريْای. 

 حیطِ عاطفي:

 درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ.

 شذُ اظْار ًظر ًوايذ.در هَرد هَضَعات هطرح 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 
 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

تحشششششش  

 گرٍّي

کتاب،هقالِ،عکط،ًواي  

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک
09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزهَى ٍرٍدی

2  
اًَاع درهاى شٌاخت 

ّای هتداٍل هَجَد 

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:
 حیطِ شٌاختي:

 

 ظخٌراًي  شٌاختي،عاطفي

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

کتاب،هقالِ،عکط،ًواي  

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 
09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  

 آزهَى تکَيٌي

                                                 

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


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 اًَاع دارٍّای رايج در رٍاًپسشکي را طثقِ تٌذی کٌذ.  در رٍاًپسشکی

 .دظتِ ّای دارٍيي را شرح دّذ 

 حیطِ عاطفي:

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 ذ.در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًواي 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 

تحشششششش  

 گرٍّي
پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

3  

تشخخصیو ٍ درهخخاى 

اخخخخخخخختالالت 

اسکیسٍفرًیك ٍ سایر 

 اختالالت سایکَتیك

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختي:

 

 کٌذ تیاى را آى از ای تاريخچِ ٍ کردُ تعريف را اظکیسٍفرًي. 

 ششرح  را اظشکیسٍفرًي  تشالیٌي  ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌي؛ عالئن 

 .دّذ

 ظکیسٍفرًي را ًام تثرد.ا اًَاع 

 دّذ شرح را اظکیسٍفرًي هتذاٍل درهاًْای. 
 دّذ شرح را اظکیسٍفرًي در پرظتاری ّای هراقثت. 

 حیطِ عاطفي:

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 .در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوايذ 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 
 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ
تحشششششش  

 گرٍّي

اي  کتاب،هقالِ،عکط،ًو

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَيٌي

4  

 تشخخصیو ٍ درهخخاى 

 خلقی اختالالت

 

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:
 حیطِ شٌاختي:

 

 کردُ تعريف را خلقي اختالالت . 

 یر تالیٌي اختالالت خلقي را ششرح  ٌي؛ اتیَلَشی ٍ ظتالی عالئن

 دّذ.

 تثرد ًام را خلقي اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را خلقي اختالالت هتذاٍل درهاًْای. 

 دّذ شرح را خلقي اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت. 

 حیطِ عاطفي: 

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 .در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوايذ 

 ًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ.تا ا 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

تحشششششش  

 گرٍّي

کتاب،هقالِ،عکط،ًواي  

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَيٌي

5  
اخخختالالت  اشخخٌایی 

 ٍ اًَاع اى ابیاضطر

 

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختي:

 

 ظخٌراًي  شٌاختي،عاطفي

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

کتاب،هقالِ،عکط،ًواي  

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 
09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  

 آزهَى تکَيٌي



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 کٌذ تعريف را اضطراتي اختالالت. 

 کٌذ شٌاظايي را اضطراب ٍ ترض تیي هَجَد تفاٍت. 

 را اضشطراتي  اخشتالالت  تشالیٌي  ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌي؛ عالئن 

 .دّذ شرح

 تثرد ًام را اضطراتي اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را طراتياض ختالالت هتذاٍل درهاًْای. 
 دّذ شرح را اضطراتي اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت. 

 حیطِ عاطفي:

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 .در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوايذ 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 

 

تحشششششش  

 گرٍّي
پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

6  

اخختالالت  آشٌایی با 

جٌسخخی ٍ َّیخخت  

 جٌسی.

 
 

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختي:

 

 کٌذ تعريف را جٌعي اختالالت. 

 شرح را جٌعي اختالالت تالیٌي ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌي؛ ئنعال 

 .دّذ

 تثرد ًام را جٌعي اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را جٌعي اختالالت هتذاٍل درهاًْای. 

 شرح دّذ. را جٌعي اختالالت در پرظتاری ّای هراقثت 

 حیطِ عاطفي:

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 اظْار ًظر ًوايذ.در هَرد هَضَعات هطرح شذ ُ 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

تحشششششش  

 گرٍّي

کتاب،هقالِ،عکط،ًواي  

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَيٌي

7  

 

اخخختالالت شخخٌاخت 

 ٍابستِ بِ هَاد.

 

 حیطِ شٌاختي:

 

 اختالالت ٍاتعتِ تِ هَاد را تعريف کٌذ.

 هشَاد  تِ ٍاتعتِ اختالالت تالیٌي ظیر ٍ اتیَلَشی تالیٌي؛ عالئن 

 .دّذ شرح را

 تثرد ًام را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را هَاد تِ ٍاتعتِ اختالالت هتذاٍل درهاًْای. 

 ثت ّای پرظتاری در اختالالت ٍاتعتِ تشِ هشَاد را ششرح    اقهر

 دّذ.

 حیطِ عاطفي:
 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

تحشششششش  

 گرٍّي

  کتاب،هقالِ،عکط،ًواي

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک

09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزهَى تکَيٌي



 

 تربت حیدریِ علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 .در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوايذ 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 

8  

 

فَریخت   آشٌایی با 

ّای رٍاًپسشکی بخا  

 تاکید بر خَدکشی.

  

 داًشجَ تايذ قادر تاشذ:

 حیطِ شٌاختي:

 دّذ تَضیح را خَدکشي. 

 دّذ شرح را تْاجوي ایرفتارّ ٍ خشًَت. 

 دّذ. شرح را خَدکشي در پرظتاری هذاخالت 
 

 حیطِ عاطفي:

 .درٌّگام تذريط تِ درض تَجِ داشتِ ياشذ 

 .در هَرد هَضَعات هطرح شذُ اظْار ًظر ًوايذ 

 .تا اًگیسُ ٍ اشتیاق تِ هطالة درظي تَجِ ًوايذ 

 شٌاختي،عاطفي

 ظخٌراًي 

پرظششش  ٍ 

 پاظخ

تحشششششش  

 گرٍّي

،ًواي  کتاب،هقالِ،عکط

فیلن،اظتفادُ از ًرم افسار 

پاٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ترد،،هاشيک
09 

 دقیقِ

جهت آمبدگی 
امتحاااااب  د  
و  جلسه آینده
 ا ائه کالسی

 آزمو  پبیبنی

9  
جمعععن ب عععد    ععع  
مطالعععععف   ر عععععن 

 اشکال

 دانشجو قبد  ببشد
توضیح جبمعی از مطبلب ا ائه شده د  طول ترم داشته -1

 ببشد.
 ین واحد د سی  ا د ک کند.هدف از ا ائه ا-2
 اشتیبق الزم جهت امتحب  پبیب  ترم داشته ببشد.-1

 121 ----- حل مسئله  عبطفی -شنبختی
حل مسبئل 
 داده شده

 آزمو  پبیبنی

 

 ًحَُ ارزشیابی:

 گردد. یمبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه م% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 ًحَُ هحاسبِ ًورُ کل:

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی
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