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  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                                            

  دانشکده پرستاري و پیراپزشکی

  طرح درس نظري

          مهر96واحد             مقطع:کارشناسی             رشته:پرستاري            ورودي:2تعدادواحد:  بیماري هاي روان          پرستاریطرح درس:
        10- 12ساعت:         17تعدادجلسات:    نفر       41تعداددانشجو:                99-98اولنیمسال:           34پیش نیاز: بهداشت روان    کد درس:

   )14(ساعت29/10/98تاریخ امتحان       29/10/98تاریخ اتمام:          23/7/98تاریخ شروع:            شنبهروز:چهار
 h_hojjati1362@yahoo.comمدرس:حمیدحجتی   فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه آموزشی       روش تدریس: سخنرانی وسایل کمک آموزشی:

منظور آشنایی و شناخت  بیشتر مشکالت مددجویان  بکاربرد. و از مهارت در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود که مطالب تدوین شده را به  :کلی هدف
  رح و اجرا کند.هاي ارتباط درمانی در بررسی و تشخیص نیازهاي جسمی و روانی و اجتماعی آن ها استفاده نموده و تدابیر را با توجه به فرآیند پرستاري ط

  اهداف رفتاري

  دانشجو با سیستم هاي طبقه بندي بیماري هاي روان اشنا شود.

  دانشجوانواع اختالالت اضطرابی را شرح دهد

  دانشجو با انواع اختالالت خلقی اشنا شود

  دانشجو اسکیزوفرن و مراقبت هاي پرستاري را شرح دهد.

  ت هاي پرستاري ان را شرح دهد.دانشجو افسردگی  مراقب

  دانشجو با انواع داروهاي هاي روان و مراقبت هاي پرستاري مربوط اشنا شود

  دانشج با انواع اختالالت شخصیت اشنا شود.

  دانشجو مراقبت هاي پرستاري در اختالالت روانی عضوي را شرح دهد.

  دانشجو انواع اختالالت تجزیه اي را شرح دهد

  هاي روانپزشکی اشنا شود. دانشجو با فوریت

  دانشجو با انواع اختالالت تغذیه اي اشما شود

  دانشجو با اعتیاد و مراقبت هاي پرستاري در اعتیاد اشنا شود

  دانشجو با انواع اختالالت انطباقی و سلوك اشنا شود.

 دانشجو با انواع اختالالت جنسی را شرح دهد
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  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  باطبقه بندي بیماري هاي روان آشنا شود  1  27/6/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  انواع اختالالت اضطرابی را شرح دهد  2  3/7/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  سایکوتیک آشنا شودبا انواع اختالالت   3  10/7/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت خلقی را بیان کند  4  17/7/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالل شخصیت را شرح دهد  5  24/7/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  درمان هاي غیر دارویی را شرح دهد  6  1/8/98

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  داورهاي ضد اضطراب و ضدجنون را شرح دهد  7  8/8/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  افسردگی را شرح دهدداورهاي خلق و داورهاي ضد   8  22/8/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت شبه جسمی و روانی تنی را شرح دهد  9  29/8/98

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت تجزیه اي و انطباقی را شرح دهد  10  6/9/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت روانی عضوي را شرح دهد  11  13/9/98

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  نمایش فیلم  12  20/9/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  آزمون میان ترم  13  20/9/98
اختالالت سلوك و اختالالت روانی درکودك و نوجوان شرح   14  27/9/98

  دهد
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پاسخپرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت جنسی را شرح دهد  15  4/10/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  با فوریت هاي روانپزشکی آشنا شود  16  11/10/98
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اعتیاد و وابستگی به مواد  17  18/10/98

  روش ارزشیابی دانشجو

 نمره)14نمره)                                 آزمون پایان ترم(6ترم (آزمون میان 

 منابع

  1398، چاپ اول،نشرسالمی.2و1حمید حجتی، مروري بر بهداشت زوان  -
  1297حمید حجتی، داروهاي کاربردي در روان پرستاري، نشرسالمی. -                

 


