
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)وره طرح د

 
 

در این درس دانشجویان با بیماری های مهم و شایع روانی آشنا شده و چگونگی مراقبت  معرفی درس:

از آنها را فرا خواهند گرفت. همچنین آشنایی با روشهای مختلف درمان از جمله دارو درمانی و درمان 

 غیر دارویی نیز در این درس مورد تاکید قرار می گیرد.های 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 هدف كلي 

 

  آشنا باشد. های روانیبندی در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی و مروری بر عالئم بیماریهای طبقهسیستمدانشجو با 

  :اهداف اختصاصي 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

  .انواع طبقه بندی اختالالت روانی را نام ببرد 

  طبقه بندی اختالالت بر مبنایICD و  DSM  .ویژگی های این دو نظام طبقه بندی، مقایسه آنها با یك دیگر، 

 مقطع و رشته تحصیلي:كارشناسي، پرستاري دانشکده :    پرستاري                      گروه آموزشي:  پرستاري                   

 2 :  تعداد واحد پرستاري بیماري هاي روان  :  نام درس

 تئوري نوع واحد :

 51-51 ، ساعتشنبه دو روز و ساعت برگزاري كالس:   پرستاري بهداشت روان پیش نیاز:

 99كالس دانشجويان پرستاري ورودي  مکان برگزاري:

                                               بذرافشاندكتر  مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.com آدرس پست الکترونیکي:                                             05512225550:        دانشکده شماره تماس

                   دكتر بذرافشان     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 دكتر بذرافشان تهیه و تنظیم :  

 5205بهمن ماه  بازنگري: تدوين/ تاريخ

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 .اهمیت کاربردی طبقه بندی اختالالت روانی را شرح دهد 

 هدف كلي 

 آنها آشنا باشد. های پرستاریاختالالت هذیانی و مراقبت اسكیزوفرنی ودانشجو با اختالالت سایكوتیك، 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اسكیزوفرنی را تعریف کرده و تاریخچه ای از آن را بیان کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اسكیزوفرنی را شرح دهد 

  نام ببرد.انواع اسكیزوفرنی را 

 .درمانهای متداول اسكیزوفرنی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اسكیزوفرنی را شرح دهد 

 سایكوتیك را شرح دهد.اختالالت  شایعترین 

  هذیانی را شرح دهد.شایعترین اختالالت 

  هذیانی را بیان کند.سایكوتیك و اختالالت مراقبت های پرستاری مربوط به اختالالت 

 هدف كلي 

 

 آنها آشنا باشد. های پرستاریاختالالت خلقی )افسردگی، اختالل دوقطبی( و مراقبتدانشجو با 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اختالالت خلقی را تعریف کرده 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت خلقی را شرح دهد 

 ببرد. انواع اختالالت خلقی را نام 

 .درمانهای متداول اختالالت خلقی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت خلقی را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

 اشنا باشد. آنها های پرستاری، استرس حاد...( و مراقبتPTSD, OCDاختالالت اضطرابی )دانشجو با 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت اضطرابی را تعریف کند 

 .تفاوت موجود بین ترس و اضطراب را شناسایی کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت اضطرابی را شرح دهد 



 .انواع اختالالت اضطرابی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 رابی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در اختالالت اضط 

 

 هدف كلي 

 

 آنها اشنا باشد. اختالالت شبه جسمی )جسمانی شدن، تبدیلی، درد، .... ( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شبه جسمی را تعریف کند 

 جسمی را شرح دهد. عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شبه 

 .انواع اختالالت شبه جسمی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت شبه جسمی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت شبه جسمی را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

نا آنها آش پرستاریاختالالت تجزیه ای )فراموشی، فرار روان زاد، خود بیمار پنداری و ...( و مراقبت های دانشجو با 

 باشد.

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .اختالالت تجزیه ای را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت تجزیه ای را شرح دهد 

 .انواع اختالالت تجزیه ای را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت تجزیه ای را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت تجزیه ای را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

 آنها آشنا باشد. اختالالت انطباقی )همراه با خلق مضطرب، افسرده  ...( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

 

 
 



  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت انطباقی را تعریف کند 

  بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت انطباقی را شرح دهد.عالئم 

 .انواع اختالالت انطبافی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت انطباقی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت انطباقی را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

شنا آنها آ اعی، مرزی... ( و مراقبت های پرستاریاختالالت شخصیت )پارانوئید، اسكیزوئید، ضد اجتمدانشجو با 

 باشد.

 

  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شخصیت را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شخصیت را شرح دهد 

 .انواع اختالالت شخصیت را نام ببرد 

  شخصیت را شرح دهد.درمانهای متداول اختالالت 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت شخصیت را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

 آنها آشنا باشد. اختالالت جنسی )عملكردی، هویتی، پارافیلیا( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت جنسی را تعریف کند 

  بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت جنسی را شرح دهد.عالئم 

 .انواع اختالالت جنسی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت جنسی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت جنسی را شرح دهد 

 
 

 



 هدف كلي 

 

 آنها آشنا باشد. پرستاریاختالالت شناختی )دلیریوم، دمانس ... ( و مراقبت های دانشجو با 

 

 اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شناختی را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شناختی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت شناختی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت شناختی را شرح دهد 

  های پرستاری در اختالالت شناختی را شرح دهد.مراقبت 

 

 هدف كلي 

 

اختالالت وابسته به مواد مخدر )علل، انواع مواد مخدر، روش های مصرف، درمان ( و مراقبت های دانشجو با 

 آنها آشنا باشد. پرستاری
 

  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  تعریف کند.اختالالت وابسته به مواد را 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد 

 .انواع اختالالت وابسته به مواد را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد 

 

 هدف كلي 

 

درمان های جسمی بیماریهای روانی مشتمل بر درمان دارویی و سایر درمان های زیستی و درمان های دانشجو با 

 آنها آشنا باشد. روانشناختی
 

  اهداف اختصاصي 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع طبقه بندی داروهای مورد استفاده در روانپزشكی را شرح دهد 

  داروها را بیان کند.موارد مصرف هر کدام از 

 .مكانیسم اثر داروها را مشخص کند 



 .عوارض جانبی مربوط به مصرف طوالنی مدت و قطع داروها را بیان کند 

 .مراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از داروها را بیان کند 

  ( سایر درمانهای زیستی موجود برای بیماران روانی مشتمل بر شوك درمانی الكتریكیECT  ، نوردرمانی )

 کمك دارو  را شرح دهد. از خواب ، روان جراحی  ومصاحبه به  محرومیت

 .مراقبتهای پرستاری و عوارض جانبی مربوط به درمان با شوك الكتریكی را بیان کند 

 .انواع درمان های متداول روانشناختی بیماریهای روانی را بیان کند 
 

 هدف كلي 

 و اقدامات پرستاری مربوط به آنها آشنا باشد. دانشجو با فوریت های روانپزشكی
 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع فوریت های روانپزشكی را توضیح دهد 

 .انواع اقدامات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری در اینگونه بیماران را بیان کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلي  در نظر داريد؟ درسي براي معرفي به دانشجويان به عنوان منبعخاصي /مقاله آيا كتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده براي 

(. نشر 2و  1و بهداشت روان ) بذرافشان محمدرفیع، فرامرزیان زهره. پرستاری .1

 .1931خسروی، سال 

بر اساس سرفصل های کتاب 

       و عناوین هرجلسه مشخص 

 .می باشد

2. Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental 

Health Nursing (Fortinash)), by Katherine M. Fortinash 

, Patricia A. Holoday Worret , 5th Edition, 2011  

بر اساس سرفصل های کتاب 

       و عناوین هرجلسه مشخص 

 .می باشد
 

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=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&search-alias=books&field-author=Katherine+M.+Fortinash+MSN++APRN++BC++PMHCNS&sort=relevancerank


 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسي دانشجويان 

 به مقاله

  

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فايل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسيفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. هاي ديگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  كويیز/ میان ترم( تكوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

 
   

 

 
   

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 كنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل 

 اريذبراي بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره یموارد ارزشیاب

 7 آزمون میان ترم

 11 آزمون پايان ترم

 1 شركت فعال در كالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و ساير فعالیت ها

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
تكلیف اول 

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

یك  حداکثر

هفته پس از ارائه 

 تكلیف

یك هفته پس 

 از ارائه تكلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

 دوم تكلیف 2

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یك 

هفته پس از ارائه 

 تكلیف

یك هفته پس 

 از ارائه تكلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه



 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پرستاري بیماري هاي روان درس زمانبندي جدول

 تاريخ ارائه

تعریف و طبقه 

بندی اختالالت 

روانی بر اساس 
DSM 

 دکتر بذرافشان

سامانه نوید، 

 پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت 

 دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالل اسكیزوفرنی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو   

سایراختالالت 

و  سایكوتیك

 اختالالت هذیانی

 دکتر بذرافشان

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو

 
دارو درمانی در 

 اختالالت روانی
 دکتر بذرافشان

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو

دارو درمانی در 

 روانیاختالالت 
 دکتر بذرافشان

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت خلقی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت اضطرابی

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

 میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت سوماتوفرم

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت تجزیه ای

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو



تخته سفید

 مجازي دکتر بذرافشان اختالالت انطباقی

سامانه نوید، 

پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت شخصیت

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

 دکتر بذرافشان اختالالت شخصیت

کالس 

 درس

سیستم 

 کامپیوتر

تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

دانشجومیزان مشارکت 

اختالالت مربوط به 

 مصرف مواد
 مجازي دکتر بذرافشان

سامانه نوید، 

پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

 مجازي دکتر بذرافشان اختالالت جنسی
سامانه نوید، 

پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

های غیر  درمان

داروئی در 

 روانپزشكی

 مجازي دکتر بذرافشان

سامانه نوید، 

پاورپوینت

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

های  فوریت

روانپزشكی و 

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

 مجازي دکتر بذرافشان

سامانه نوید، 

پاورپوینت
 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی

میزان مشارکت دانشجو

 

 


