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  طرح درس نظري 

         97- 98دومنیمسال:            96ورودي : مهر      مقطع: کارشناسی                اتاق عملرشته:               1تعداد واحد:          بهداشت روان در اتاق عملعنوان درس: 
               13/11/97تاریخ شروع کالس:     12- 13:ساعت          :یکشنبهروزکالس        1481کدشناسه:          18کددرس:              هم نیاز باروانشناسی عمومیپیش نیاز: 

                علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                      روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی              نفر30تعداد:   27/3/98پایان کالس: 
 h_hojjati1362@yahoo.comحجتی مدرس: دکتر 

قراري ارتباط نیازعاي روحی و روانی  بیمار و پاسخ گویی به این نیازها(بابرشرح درس: در این درس دانشجو با مفافیم بهداشت روان اشنا و قادربه بررسی 
  درمانی با بیمار) در اتاق عمل خواهد بود.

و آشنایی و فراگیري مفاهیم پایه بهداشت روان و کسب مهارت در کاربردآن در ارتباط با همکاران بیمار و خانواده وي به منظور حفظ سالمتی  :کلی هدف
  ایمنی خود و کارکنان می باشد

  :رفتاري اهداف

 بهداشت روان باشد.دانشجو قادر به تعریف  -

 دانشجو قادر به مهارت هاي کنترل استرس باشد -

 دانشجو قادر به بیان معیارهاي بهداشت روان باشد -

 دانشجو قادر به بیان مشکالت روحی روانی بیماران در اتاق عمل باشد -

 دانشجوقادر به تفکیک داروي هاي روان باشد -

 دانشجوقادر به انواع اختالالت شخصیت باشد. -

 دانشجو قادر به شرح اختالالت دمانس ودلیریوم باشد. -

 دانشجوقادربه تعریف مفهوم خود و عوامل موثر ان باشد -

  
 -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور -اورهد
  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره2کارکالسی                  نمره 18ازمون پایان ترم 
  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر -
 مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه -

  .گیرد می قرار درس
  درس قوانین و سیاست ها -
  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت -
 منابع

  1396بهداشت روان، نشرجامعه تگر، . حجتی، حمید

  1396حجتی ، حمید. روانشناسی فردي و اجتماعی، نشرجامعه نگر،
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  اهداف رفتاري  تاریخ  جلسه

  دانشجو قادر به تعریف استرس و راه هاي مقابله با استرس قبل از جراحی باشد.  13/11/97  1

  دانشجو قادر به بیان معیارهاي بهداشت روان باشد.  28/11/97  2

  باشد.دانشجوقادر به بیان نقش سالمت روان در کار تیمی درمانی   5/12/97  3

  فراگیران مراقبت از بیماران دچار مشکالت روان را در اتاق عمل شرح دهد.  5/12/97  4

  دانشجو اختالالت شناختی دمانس و دلیریوم را شرح دهد  13/12/97  5

  دانشجوبا مفهوم خود و عوامل موثر برآن آشنا شود  19/12/97  6

  دانشجو عوامل موثر در ارتباط موثر با بیمار و تیم درمانی را بیان نماید.  18/1/98  7

بیماران تحت عمل جراحی آشنا دانشجو بانیازهاي جسمی، روحی و روانی و درك   18/1/98  8
  شود.

  دانشجو با مفاهیم بهداشت روان و نقش انها در بیماران باشد.  25/1/98  9

  دانشجوتاثیر داروهاي روان قبل از عمل هاي جراحی را شرح دهد.  1/2/98  10

  دانشجوتاثیر داروهاي روان قبل از عمل هاي جراحی را شرح دهد.  8/2/98  11

  

  


