
 
 

 

  

 
 

 

 

 ( lesson Planطرح درس روزانه )

 

 جلسه اول 
 

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                               پرستاري   گروه آموزشی:                             پرستاري :     دانشکده

 98-99نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                 يك شنبهروز:     پرستاري بيماري هاي روان نام درس )واحد(  :  

 تئوري  نوع واحد:
 

 43 تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان  مدرس: دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

. 

 هاي روانياختالالت رواني و مروري بر عالئم بيماريبندي در اختالالت رواني، انواع هاي طبقهسيستمعنوان درس : 

بندي در اختالالت رواني، انواع اختالالت رواني و مروري بر عالئم هاي طبقهدانشجو با سيستم  هدف کلی درس :

 هاي رواني آشنا باشد.بيماري
 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع طبقه بندي اختالالت رواني را نام ببرد.  ▪

 ،ویژگي هاي این دو نظام طبقه بندي، مقایسه آنها با یك دیگر.  DSM  و ICDطبقه بندي اختالالت بر مبناي  ▪

 .اهميت كاربردي طبقه بندي اختالالت رواني را شرح دهد ▪

                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing (Fortinash)), 

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

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 

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


 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .3

 دقيقه    10   :مدت زمان مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 جلسه دوم 

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 درمان هاي دارویي )دسته ضد جنون و ضد اضطراب( و مراقبت هاي پرستاريعنوان درس : 

دارویي )دسته ضد جنون و ضد اضطراب( در بيماران اعصاب و روان و مراقبت دانشجو با درمان هاي   هدف کلی درس :

 هاي پرستاري آنها آشنا باشد.
 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع داروهاي ضد جنون مورد استفاده در روانپزشکي را شرح دهد. ▪

 روانپزشکي را شرح دهد.انواع داروهاي ضد اضطراب مورد استفاده در  ▪

 موارد مصرف هر كدام از داروها را بيان كند. ▪

 مکانيسم اثر داروها را مشخص كند. ▪

 عوارض جانبي مربوط به مصرف طوالني مدت و قطع داروها را بيان كند. ▪

 مراقبتهاي پرستاري مربوط به هر كدام از داروها را بيان كند. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

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


Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .3

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 جلسه سوم 

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 درمان هاي دارویي )دسته افسردگي، تثبيت كننده خلق، آنتي كولي نرژیك( و مراقبت هاي پرستاريعنوان درس : 

دانشجو با درمان هاي دارویي )دسته افسردگي، تثبيت كننده خلق، آنتي كولي نرژیك( در بيماران   هدف کلی درس :

 اعصاب و روان و مراقبت هاي پرستاري آنها آشنا باشد.
 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع داروهاي ضد افسردگي مورد استفاده در روانپزشکي را شرح دهد. ▪

 انواع داروهاي تثبيت كننده خلق مورد استفاده در روانپزشکي را شرح دهد. ▪

 انواع داروهاي آنتي كولي نرژیك مورد استفاده در روانپزشکي را شرح دهد. ▪

 موارد مصرف هر كدام از داروها را بيان كند. ▪

 مکانيسم اثر داروها را مشخص كند. ▪

 وها را بيان كند.عوارض جانبي مربوط به مصرف طوالني مدت و قطع دار ▪

 مراقبتهاي پرستاري مربوط به هر كدام از داروها را بيان كند. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

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


 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .3

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 جلسه چهارم 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 هاي پرستارياسکيزوفرني و مراقبتعنوان درس : 

 اختالل اسکيزوفرني و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد.دانشجو با   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را بيان كند.اسکيزوفرني را تعریف كرده و تاریخچه اي از آن  ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اسکيزوفرني را شرح دهد. ▪

 انواع اسکيزوفرني را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اسکيزوفرني را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اسکيزوفرني را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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


1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1حمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان )بذرافشان م .3

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 پنجم جلسه 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تدوين و بازنگري: تاريخ 

 
 

 هاي پرستاريو مراقبت سایر اختالالت سایکوتيك، اختالالت هذیانيعنوان درس : 

 آشنا باشد. هاو مراقبت هاي پرستاري آناختالالت سایکوتيك، اختالالت هذیاني دانشجو با   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 شایعترین اختالالت سایکوتيك را شرح دهد. ▪

 شایعترین اختالالت هذیاني را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري مربوط به اختالالت سایکوتيك و اختالالت هذیاني را بيان كند. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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
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


2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .3

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 ششم  جلسه

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 اختالالت خلقي و مراقبت هاي پرستاريعنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. خلقيدانشجو با اختالالت   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت خلقي را تعریف كرده . ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت خلقي را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت خلقي را نام ببرد. ▪

 دهد.درمانهاي متداول اختالالت خلقي را شرح  ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت خلقي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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
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


2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .3

 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 هفتم جلسه 

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 و مراقبت هاي پرستاري اضطرابياختالالت عنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. اضطرابيدانشجو با اختالالت   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت اضطرابي را تعریف كند. ▪

 تفاوت موجود بين ترس و اضطراب را شناسایي كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت اضطرابي را شرح دهد. ▪

 اضطرابي را نام ببرد.انواع اختالالت  ▪

 درمانهاي متداول اختالالت اضطرابي را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت اضطرابي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، سيستم امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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
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


2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 هشتم جلسه 

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 اختالالت شبه جسماني و مراقبت هاي پرستاريعنوان درس : 

 پرستاري آن آشنا باشد.دانشجو با اختالالت شبه جسماني و مراقبت هاي   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت شبه جسمي را تعریف كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت شبه جسمي را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت شبه جسمي را نام ببرد. ▪

 دهد.درمانهاي متداول اختالالت شبه جسمي را شرح  ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت شبه جسمي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

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
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
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 نهم   جلسه 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 و مراقبت هاي پرستاري تجزیه اياختالالت عنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. تجزیه اي دانشجو با اختالالت   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت تجزیه اي را تعریف كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت تجزیه اي را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت تجزیه اي را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اختالالت تجزیه اي را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت تجزیه اي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  

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
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 

 دهم جلسه 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تدوين و بازنگري: تاريخ 

 

 و مراقبت هاي پرستاري انطباقياختالالت عنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. انطباقيدانشجو با اختالالت    هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت انطباقي را تعریف كند. ▪

 باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت انطباقي را شرح دهد.عالئم  ▪

 انواع اختالالت انطبافي را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اختالالت انطباقي را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت انطباقي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  

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
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 يازدهم جلسه 

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 و مراقبت هاي پرستاري شخصيتاختالالت عنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. شخصيتاختالالت دانشجو با   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت شخصيت را تعریف كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت شخصيت را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت شخصيت را نام ببرد. ▪

 دهد.درمانهاي متداول اختالالت شخصيت را شرح  ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت شخصيت را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

Eighth Edition, 2011  

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
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 

 وازدهم جلسه د

 آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی پرستاري :      پرستاري                          گروه دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 اختالالت شخصيت و مراقبت هاي پرستاريعنوان درس : 

 آشنا باشد.دانشجو با اختالالت شخصيت و مراقبت هاي پرستاري آن   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت شخصيت را تعریف كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت شخصيت را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت شخصيت را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اختالالت شخصيت را شرح دهد. ▪

 اختالالت شخصيت را شرح دهد.مراقبت هاي پرستاري در  ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

4. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

5. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 

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
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 

 سيزدهم  جلسه 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99سال تحصيلي  :  

 8-10روز:    يك شنبه                ساعت:  نام درس )واحد(  :  پرستاري بيماري هاي روان 

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 و مراقبت هاي پرستاري جنسياختالالت عنوان درس : 

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. جنسيدانشجو با اختالالت   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت جنسي را تعریف كند. ▪

 اتيولوژي و سير باليني اختالالت جنسي را شرح دهد.عالئم باليني؛  ▪

 انواع اختالالت جنسي را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اختالالت جنسي را شرح دهد. ▪

 مراقبت هاي پرستاري در اختالالت جنسي را شرح دهد. ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

1. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

2. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing, by Louise Rebraca Shives, 
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 دقيقه    10مدت زمان:    مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه   30مدت زمان: 

 دقيقه   10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دقيقه   10مدت زمان :    ارزشیابی درس  •

 
 
 
 

 چهاردهم جلسه 
 

 پرستاري :      پرستاري                          گروه آموزشی:      پرستاري                               مقطع / رشته تحصیلی: كارشناسی دانشکده

 98-99تاريخ ارائه درس : نيم سال دوم  98 -99تحصيلي  :  سال 
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 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: دكتر بذرافشان  2تعداد واحد: 

 بذرافشان مدرس: دكتر  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 و مراقبت هاي پرستاري سوء مصرف مواد مخدرعنوان درس :  .

 و مراقبت هاي پرستاري آن آشنا باشد. مربوط به سوء مصرف مواد مخدردانشجو با اختالالت   هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت وابسته به مواد را تعریف كند. ▪

 عالئم باليني؛ اتيولوژي و سير باليني اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد. ▪

 انواع اختالالت وابسته به مواد را نام ببرد. ▪

 درمانهاي متداول اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد. ▪

 شرح دهد.مراقبت هاي پرستاري در اختالالت وابسته به مواد را  ▪
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش :   
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 آنها آشنا باشد.
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 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
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 درمان با شوك الکتریکي را بيان كند.مراقبتهاي پرستاري و عوارض جانبي مربوط به  ▪

 بيماریهاي رواني را بيان كند. شناختيروانمتداول انواع درمان هاي  ▪
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