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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 بهداشت روان:  نام درس

 2تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی: 

 بهداشت 

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 

 مدرس: 

 آناهیتا زندی

 نیمسال تحصیلی:

1400-1 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

چهارشنبه روز و ساعت برگزاری: 
8-10 

 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

 

عالئم و نشانه با آشنایی دانشجو  وارتقاء سطح دانش و بینش دانشجو در زمینه روند تکامل علم روان شناسی و خدمات روان پرستاری  هدف کلی درس:
 های اختالالت روانی 

 

 

 اهداف اختصاصی درس: 

  انیخصوصیات محیط درم اب ییانشآ

  بحران و مراحل آن  اب ییانشآ

  و انواع شیوه های آن ارتباط اب ییانشآ
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

   

 

  

  :منابع اصلی درس٭

 کامران.،چاپ اول،انتشارات 1(،روانپرستاری بهداشت روان 1398اسدی نوقابی،احمد علی؛امیدی،شیدا؛حاجی آقا جانی، سعید)

 ،چاپ هفتم،انتشارات اندیشه رفیع.1(، روان پرستاری بهداشت روان1398کوشان،محسن،واقعی،سعید)

 کاپالن وسادوک خالصه روانپزشکی علوم رفتاری روانپزشکی بالینی ترجمه فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند، تهران. (1390)سادوک ب ج ، سادوک و آ 

 

 منابع فرعی :

 

 ن .تهرا تیمورزاده، ،انتشارات دوم چاپ ، روانپرستاری (درسنامه1395). نوغانی ج،. محتشمی • .1

2. Boyd MA(2017)Psychiatric nursing, contemporary practice,5th edition ,Wolters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins,Philadelphia. 

3. Shives LR(2015) Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing,8th edition, Lippincott Williams & Wilkins,Philadelphia. 

 رفتن اطالعات از وی  با بیمارجهت گ ارتباط درمانی  اب ییانشآ

 اصول بهداشت روان  اب ییانشآ

 سطح جامعه در  وانهای ر از بیماری پیشگیریروشهای  انواع  اب ییانشآ
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 : سیتدر روش

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ

 بحث گروهی

 مسوولیت های فراگیران:

 آمادگی جهت پرسش و پاسخ در حین تدریس و جمع بندی مطالب در پایان  کالس

 

 ارزشیابی:نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ٭

                                    نمره8الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:          

                                       نمره 12ب( پایان دوره:                                                           

 

 مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: سیاست مسوول دوره در٭

 سه جلسه غیبت معادل حذف درس می باشد.
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 1-1400.. نیمسال اول/دوم بهداشت روان جدول زمان بندی ارائه برنامه درس..

آمادگی الزم 

دانشجویان 

قبل از شروع 

 کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 آناهیتا زندی  مطالعه سر فصل 
 مختلف نقشهای –تاریخچه روانپرستاری و روانپزشکی

 روانپرستار
  1 

" " 

 اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامین

 بهداشت روان و انواع پیشگیری
  2 

 3   خصوصیات محیط درمانیشناخت  " "

 4   فرایند پرستاری در پرستاری روانی آشنایی با  " "

 5   انسان ، نیازها و توانمندی های ویشناخت  " "

 6   خود و مفهوم از خودشناخت  " "

 7   تنیدگی و سازگاریآشنایی با  " "

 8   شناخت و آشنایی با بحران و مراحل آن " "

 9   آزمون میان ترم   
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 10   و انواع شیوه های آن ارتباطآشنایی با  " "

 11   (1ارتباط درمانی )کاربرد  " "

 12   (2ارتباط درمانی)کاربرد " "

نشانه شناسی در اختالالت روانی، گرفتن تاریخچه و آزمون  " "

 (1وضعیت روانی )
  13 

نشانه شناسی در اختالالت روانی، گرفتن تاریخچه و آزمون  " "

 (2وضعیت روانی )
  14 

 15   نقش مذهب الهی در پیشگیری و درمان اختالالت روانی " "

 اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامین " "

 بهداشت روان و انواع پیشگیری
  16 

 17   امتحان پایان ترم   

 

 1401/04/25تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                                       1404/03/04تاریخ امتحان میان ترم:   ٭

 

 

 

 


