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  شرح درس:

دانشجویان و موثر در آن را توضیح خواهد داد. همچنین این درس دانشجویان را با اصول و مفاهیم بهداشت روانی آشنا نموده و عوامل و متغیر هاي زمینه ساز 
  در این درس با علل و عوامل و زمینه هاي اعتیاد و روش هاي پیشگیري و مقابله با آن آشنا خواهند شد.

   :کلی هدف

  آشنایی با تعریف، اصول، اجزا و مفاهیم بهداشت روانی

  آشنایی با عوامل موثر بر بهداشت روانی

  قابل با آنآشنایی با علل و زمینه هاي اعتیاد و راه هاي پیشگیري و ت

  :اهداف رفتاري

  را تعریف می کند. بهداشت رواندانشجو 

  .را می شناسداختالالت روانی  موثر بر بروزعواملی خص هاي سالمت روان و شا

  بلوغ را می داند.دوران بلوغ و نقش بهداشت روان در ئانشجو 

  را می داند. نقش ایمان و معنویت در سالمت رواندانشجو 

  آگاهی دارد. هاي پیشگیري از بروز اختالالت و بیماري هاي روانیراه دانشجو از 

  را می شناسد. اعتیاد و مواد اعتیاد آور دانشجو

  را بیان می کند. علل و زمینه هاي اعتیاددانشجو 

  را می داند. نقش عوامل زیست شناختی، روانی و رفتاري، عوامل اجتماعی، اقتصادي و محیطی در اعتیاددانشجو 

  حال را با هم مقایسه می کند.روش هاي مقابله با اعتیاد در گذشته و دانشجو 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

نشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع در هر جلسه از دا
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره  4آزمون میان ترم: نمره                      2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  نمره                        14آزمون پایان ترم: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و 

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.
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  برگزاري جلسات:تاریخ 

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  خانم صادقلو  تعریف بهداشت روان  16-14  24/6/98  1
2  31/6/98  16-14  خانم صادقلو  تاثیر متقابل سالمت جسم و روان و مکانیسم هاي آن 

3  7/7/98  16-14   شاخص هاي سالمت روان 
  عواملی موثر در بروز اختالالت روانی

 خانم صادقلو

4  14/7/98  16-14  خانم صادقلو  جامعه) در سالمت روان –نقش محیط (خانواده  

5  21/7/98  16-14  خانم صادقلو  مسائل دوران بلوغ و نقش متقابل بهداشت روان در آن 

6  28/7/98  16-14 اهمیت بهداشت روان در دوره هاي مختلف سنی (کودکان، نوجوانان، جوانان  
 و سالمندان)

 خانم صادقلو

7  12/8/98  16-14  خانم صادقلو نقش ایمان و معنویت در سالمت روان 

8  19/8/98  16-14  خانم صادقلو راه هاي پیشگیري از بروز اختالالت و بیماري هاي روانی 

9  26/8/98  16-14  خانم صادقلو  برنامه هاي کشوري بهداشت روان 

10  3/9/98  16-14  خانم صادقلو  آرمون میان ترم 

11  10/9/98  16-14  خانم صادقلو  کلیاتی در مورد اعتیاد و مواد اعتیاد آور 

12  17/9/98  16-14  خانم صادقلو  اعتیاد از دیدگاه بهداشت روانی 

13  24/9/98  16-14   علل و زمینه هاي اعتیاد 
  اعتیاد، جرم یا بیماري

 خانم صادقلو

14  1/10/98  16-14 اجتماعی، اقتصادي و نقش عوامل زیست شناختی، روانی و رفتاري، عوامل  
  محیطی در اعتیاد

 خانم صادقلو

15  8/10/98  16-14  خانم صادقلو  نقش باورها و فرهنگ جامعه در اعتیاد 

16  15/10/98  16-14  خانم صادقلو  وضعیت اعتیاد در ایران و جهان و برنامه هاي پیشگیري از اعتیاد 

17  22/10/98  16-14   در گذشته و راه هاي جدیدنگاهی به روش هاي مقابله با اعتیاد  
  جمع بندي

 خانم صادقلو

 


