
 
 

 

  

 
 

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 21/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تاریخچه روانپزشکی، سبب شناسی اختالالت روانی:  جلسهعنوان 

 باشد.آشنا روانپزشکی، سبب شناسی اختالالت روانی دانشجو با تاریخچه :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .تاریخچه اي از روانشناسی و روانپزشکی را بيان كند 

 .دیدگاه هاي مختلف در مورد سبب شناسی اختالالت روانی را توضيح دهد 

 تركیبی       /     مجازي        /    حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري  منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  

 6931، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال واقعی سعيد. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه 24      :مدت زمان (جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&search-alias=books&field-author=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&sort=relevancerank


  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 1/7/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 معنوي نيازهاي جسمی، روحی و روانی بيمار در اتاق عمل، مالحظات:  جلسهعنوان 

 خصوصيات انسان، نيازهاي جسمی، روحی و روانی بيمار در اتاق عمل آشنا باشد. دانشجو با:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ویژگی هاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

 .نيازهاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

 .نيازهاي جسمی و روانی بيمار در اتاق عمل را توضيح دهد 

 .نقش مذهب الهی در پيشگيري و درمان اختالالت روانی را توضيح دهد 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  
 6931، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال واقعی سعيد. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه   24مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
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 سومجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 1/7/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آشنایی با مفاهيم و اصول بهداشت روانی، سطوح  مختلف پيشگيري:  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.معيارهاي سالمت روانی و سطوح مختلف پيشگيري دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .معيارهاي سالمت روانی از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

  روانی از افراد را بيان كند. -انواع مختلف سطوح پيشگيري جهت ارائه مراقبت روحی 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  
 6931، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال واقعی سعيد. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه   24مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
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 چهارمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 26/7/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ارتباط و بهداشت روان:  جلسهعنوان 

 .آشنا باشد با بيمار، همکاران و خانواده بيماران مفهوم ارتباط و نحوه برقراري ارتباط دانشجو با:   جلسههدف كلی 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ارتباط را تعریف و اجزاي تشکيل دهنده آن را توضيح دهد 

 .عوامل تسهيل كننده و موانع برقراري ارتباط را برشمارد 

 .تکنيك هاي موثر در برقراري ارتباط را ذكر كند 

 .انواع تکنيك هاي ارتباط درمانی هنگام برخورد با بيمار داراي مشکالت روحی در اتاق عمل را توضيح دهد 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  
  6931سعيد، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال واقعی. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه  24مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
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 پنجمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 11/7/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اختالالت روانیبندي در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی، نشانه شناسی در هاي طبقهسيستم:  جلسهعنوان 

 روانوی رایود در بندي در اختالالت روانی، انوواع اخوتالالت روانوی و عالئومهاي طبقهسيستمدانشجو با :   جلسههدف كلی 

 آشنا باشد. روانی اختالالت

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .انواع طبقه بندي اختالالت روانی را نام ببرد 

  طبقه بندي اختالالت بر مبنايICD و DSM  ، .ویژگی هاي این دو نظام طبقه بندي، مقایسه آنها با یکدیگر 

 اهميت كاربردي طبقه بندي اختالالت روانی را شرح دهد. 

 عالئم و نشانه هاي موجود در اختالالت روانی را توضيح دهد. 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب،  منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  

 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 
Edition, 2011  

  6931واقعی سعيد، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه 24مدت زمان:      )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
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 ششم جلسه

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 14/7/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 هاي مربوطه به آن در اتاق عملاختالالت سایکوز و مراقبت:  جلسهعنوان 

 انواع اختالالت سایکوز و مراقبت هاي مربوط به آن آشنا باشد.دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كند.را تعریف  انواع اختالالت سایکوز 

 را شرح دهد. اختالالت سایکوز عالئم بالينی؛ اتيولوژي و سير بالينی 

 را شرح دهد. اختالالت سایکوز درمانهاي متداول 

  مربوط به این بيماران در اتاق عمل را بيان كند.مراقبت هاي 

 تركیبی       / مجازي          /           حضوري    روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  

  6931واقعی سعيد، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال. 

 ( نشر 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .) 6931خسروي، سال. 

 دقيقه   24مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&search-alias=books&field-author=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&sort=relevancerank


 
 

 هفتم جلسه

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 7/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    روان در اتاق عمل بهداشتنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 هاي مربوط به آن در اتاق عملاختالالت خلقی و مراقبت :  جلسهعنوان 

 انواع اختالالت خلقی و مراقبت هاي مربوط به این اختالالت آشنا باشد.دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  كند.اختالالت خلقی را تعریف 

  شرح دهد.عالئم بالينی؛ اتيولوژي و سير بالينی اختالالت خلقی را 

 .انواع اختالالت خلقی را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت خلقی را شرح دهد 

  بيان كند.اختالالت خلقی را  مربوط بهمراقبت هاي 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  
  6931سعيد، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال واقعی. 

 ( نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)6931. 

 دقيقه   24مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&search-alias=books&field-author=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&sort=relevancerank


 
 

 هشتم جلسه

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 20/8/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  :  

 21-21 ساعت:                  شنبهروز:    بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 14مدت كالس: 

 2042شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اختالالت اضطرابی و مراقبت هاي مربوط به آن در اتاق عمل:  جلسهعنوان 

 انواع اختالالت اضطرابی و مراقبت هاي مربوط به این اختالالت آشنا باشد.دانشجو با :   جلسههدف كلی 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت اضطرابی را تعریف كند 

 .تفاوت موجود بين ترس و اضطراب را شناسایی كند 

  شرح دهد.عالئم بالينی؛ اتيولوژي و سير بالينی اختالالت اضطرابی را 

 .انواع اختالالت اضطرابی را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

  بيان كنداختالالت اضطرابی را مربوط به مراقبت هاي. 

 تركیبی       / مجازي          /      حضوري         روش آموزش :  

 سامانه نويد كالس درس ، سيستم كامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح  منبع درس :
 Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), by 

Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  
 Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, Eighth 

Edition, 2011  
  6931واقعی سعيد، كوشان سعيد، بهداشت روانی براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه رفيع، سال. 

 ( نشر 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .) 6931خسروي، سال. 

 دقيقه   24مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 11مدت زمان :   

 دقيقه 24مدت زمان :   

 دقيقه 11مدت زمان:     

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندي و نتیجه گیري 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&search-alias=books&field-author=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&sort=relevancerank

