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 طرح درس نظری 
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 شرح درس:

در اين درس دانشجو با مفاهيم بهداشت روان آشنا شده و قادر به بررسي نيازهای روحي و رواني بيمار و پاسخ گويي به اين نيازها ) با 

 خواهد بود.برقراری ارتباط درماني با بيمار( در اتاق عمل 

 

  :كلي هدف

 مي باشد. دانشجو با مفاهيم و معيارهای بهداشت روان و كاربرد آن در اتاق عمل آشنايي

 

 :اهداف رفتاری

 .باشد جراحي از قبل استرس با مقابله های راه و استرس تعريف به قادر دانشجو

 .باشد روان بهداشت معيارهای بيان به قادر دانشجو

 .باشد درماني تيمي كار در روان سالمت نقش بيان به دانشجوقادر

 .دهد شرح عمل اتاق در را روان مشكالت دچار بيماران از مراقبت فراگيران

 دهد شرح را دليريوم و دمانس شناختي اختالالت دانشجو

 شود آشنا برآن موثر عوامل و خود مفهوم دانشجوبا

 .نمايد بيان را درماني تيم و بيمار با موثر ارتباط در موثر عوامل دانشجو

 .شود آشنا جراحي عمل تحت بيماران درک و رواني و روحي جسمي، بانيازهای دانشجو

 .باشد بيماران در انها نقش و روان بهداشت مفاهيم با دانشجو

 .دهد شرح را جراحي های عمل از قبل روان داروهای دانشجوتاثير
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 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –كتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث د

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابي دانشجو:

 نمره(19نمره (                                  ارزشيابي پاياني )4فعاليت كالسي  )

 نسبت به نمره وارد نمايد. روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را 5حداكثر 

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار مي كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.

 

 منابع:

 1091حجتي، حميد. بهداشت روان، نشرجامعه تگر، 

 1091حجتي ، حميد. روانشناسي فردی و اجتماعي، نشرجامعه نگر،

 

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:
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 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 خانم صادقلو تعريف استرس و راه های مقابله با استرس قبل از جراحي 11-11 42/11/00 1

 خانم صادقلو راه های مقابله با استرس قبل از جراحي 11-11 01/14/00 4

 خانم صادقلو بيان معيارهای بهداشت روان 11-11 09/14/00 0

 خانم صادقلو نقش سالمت روان در كار تيمي درماني 11-11 15/14/00 2

 صادقلوخانم  مراقبت از بيماران دچار مشكالت روان در اتاق عمل 11-11 44/14/00 5

 خانم صادقلو تعطيلي رسمي 11-11 49/14/00 1

 خانم صادقلو اختالالت شناختي دمانس و دليريوم 11-11 41/01/01 1

 خانم صادقلو مفهوم خود و عوامل موثر برآن 11-11 49/01/01 9

 خانم صادقلو عوامل موثر در ارتباط موثر با بيمار و تيم درماني 11-11 02/04/01 9

 خانم صادقلو ميان ترم 11-11 11/04/01 10

 خانم صادقلو نيازهای جسمي، روحي و رواني و درک بيماران تحت عمل جراحي 11-11 19/04/01 11

 خانم صادقلو مفاهيم بهداشت روان و نقش انها در بيماران 11-11 45/04/01 14

 خانم صادقلو تاثير داروهای روان قبل از عمل های جراحي 11-11 01/00/01 10

 خانم صادقلو ارائه تكاليف 11-11 09/00/01 12

 خانم صادقلو رسمي تعطيلي 11-11 15/00/01 15

 خانم صادقلو ارائه تكاليف 11-11 44/00/01 11

 49/00/01 
 


