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

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

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

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد  
 

 مقدمه )مروري بر تاريخچه بيماري هاي رواني، طبقه بندي بيماري هاي رواني( .1

اختالل اسكيزوفرني و ساير اختالالت سايكوتيك )علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي   .2

 پرستاري(

 هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري( اختالالت خلقي )انواع، علل، عالئم، روش   .3

 اختالالت اضطرابي )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري(   .4

 اختالالت شبه جسماني )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري(  .5

 درمان، مراقبت هاي پرستاري(   اختالالت تجزيه اي )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، .6

 اختالالت انطباقي )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري(  .7

 اختالالت شخصيت )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري(  .8

 مراقبت هاي پرستاري( اختالالت شناختي )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان،  .9

 كارشناسي، پرستاريمقطع و رشته تحصيلي:                              پرستاري  گروه آموزشي:                      پرستاريدانشكده :    

 2 :  تعداد واحد  پرستاري بيماري هاي روان  :  نام درس

 تئوري نوع واحد :

 8-10يك شنبه  روز و ساعت برگزاري كالس:    پرستاري بهداشت روان  پيش نياز:

 96پرستاري ورودي دانشجويان كالس  مكان برگزاري:
 

 دكتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 دكتر بذرافشان : مدرس

 13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 دكتر بذرافشان  تهيه و تنظيم :  

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



 اختالالت جنسي )انواع، علل، عالئم، روش هاي تشخيصي، درمان، مراقبت هاي پرستاري(  .10

 )علل، عالئم، روش هاي درماني، مراقبت هاي پرستاري(مخدر سوء مصرف مواد  .11

 در بيماران اعصاب و روان    و غير دارويي ييدارودرمان هاي  .12

 خود و ...( فوريت هاي روانپزشكي )خودكشي، آسيب به .13

 

 

 هدف كلي ❖

 

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

 
 اهداف اختصاصي:  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع طبقه بندی اختالالت روانی را نام ببرد.  ▪

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

 .اهمیت کاربردی طبقه بندی اختالالت روانی را شرح دهد ▪

 هدف كلي ❖

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

 

 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. ▪

 انواع اسكیزوفرنی را نام ببرد. ▪

 درمانهای متداول اسكیزوفرنی را شرح دهد. ▪

 مراقبت های پرستاری در اسكیزوفرنی را شرح دهد. ▪

 .شرح دهدسایكوتیك را 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 پرستاریو مراقبت )افسردگی، اختالل دوقطبی( اختالالت خلقی دانشجو 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 پرستاریو مراقبت (...، استرس حادPTSD, OCD) اختالالت اضطرابیدانشجو 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. ▪

 ختالالت اضطرابی را شرح دهد.ادرمانهای متداول  ▪

 رابی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در اختالالت اضط ▪

 

 هدف كلي ❖

 

 اشنا باشد. آنها 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. ▪

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

 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 ❖

 

 آنها و مراقبت های پرستاری ...( خود بیمار پنداری وتجزیه ای )فراموشی، فرار روان زاد،  اختالالتدانشجو با 

 آشنا 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. ▪

 اختالالت تجزیه ای را نام ببرد.انواع  ▪

 درمانهای متداول اختالالت تجزیه ای را شرح دهد. ▪

 مراقبت های پرستاری در اختالالت تجزیه ای را شرح دهد. ▪

 

 هدف كلي ❖

 

 آشنا باشد.آنها  و مراقبت های پرستاری )همراه با خلق مضطرب، افسرده  ...( انطباقیاختالالت دانشجو با 

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت انطباقی را تعریف کند. ▪

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

 انواع اختالالت انطبافی را نام ببرد. ▪

 درمانهای متداول اختالالت انطباقی را شرح دهد. ▪

 اختالالت انطباقی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در  ▪

 

 هدف كلي ❖

 

آشنا  آنها و مراقبت های پرستاریپارانوئید، اسكیزوئید، ضد اجتماعی، مرزی... ( )شخصیت اختالالت دانشجو با 

 باشد.

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت شخصیت را تعریف کند. ▪

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

 انواع اختالالت شخصیت را نام ببرد. ▪

 درمانهای متداول اختالالت شخصیت را شرح دهد. ▪

 مراقبت های پرستاری در اختالالت شخصیت را شرح دهد. ▪

 

 هدف كلي ❖

 

 آشنا باشد.آنها  یو مراقبت های پرستار جنسی )عملكردی، هویتی، پارافیلیا( اختالالتدانشجو با 

 

 اهداف اختصاصي  ❖



 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت جنسی را تعریف کند. ▪

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

 انواع اختالالت جنسی را نام ببرد. ▪

 درمانهای متداول اختالالت جنسی را شرح دهد. ▪

 پرستاری در اختالالت جنسی را شرح دهد.مراقبت های  ▪

 

 هدف كلي ❖

 

 آشنا باشد. هاآن و مراقبت های پرستاریشناختی )دلیریوم، دمانس ... ( اختالالت دانشجو با 

 

 اهداف اختصاصي ❖

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت شناختی را تعریف کند. ▪

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

 انواع اختالالت شناختی را نام ببرد. ▪

 درمانهای متداول اختالالت شناختی را شرح دهد. ▪

 مراقبت های پرستاری در اختالالت شناختی را شرح دهد. ▪

 

 هدف كلي ❖

 

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

 .آشنا باشد  هاآن پرستاری
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اختالالت وابسته به مواد را تعریف کند. ▪

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

 ببرد.انواع اختالالت وابسته به مواد را نام  ▪

 درمانهای متداول اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد. ▪

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

 

 هدف كلي ❖

 



و درمان  بیماریهای روانی مشتمل بر درمان دارویی و سایر درمان های زیستی درمان های جسمیدانشجو با 

 آنها آشنا باشد. های روانشناختی
 

 اهداف اختصاصي  ❖

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 موارد مصرف هر کدام از داروها را بیان کند. ▪

 مكانیسم اثر داروها را مشخص کند. ▪

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

 پرستاری مربوط به هر کدام از داروها را بیان کند. یمراقبتها ▪

( نوردرمانی ،  ECT) شوك درمانی الكتریكی سایر درمانهای زیستی موجود برای بیماران روانی مشتمل بر  ▪

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

 ند.کبیان  مراقبتهای پرستاری و عوارض جانبی مربوط به درمان با شوك الكتریكی را ▪

 انواع درمان های متداول روانشناختی بیماریهای روانی را بیان کند. ▪
 

 هدف كلي ❖

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

 

 اهداف اختصاصي  ❖

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 انواع فوریت های روانپزشكی را توضیح دهد. ▪

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

 روش آموزش ❖
 

 سخنرانی با استفاده از وسایل کمك آموزشی و پرسش و پاسخ

 شرايط اجراء

تخته سفید، پاورپوینتوسایل و تسهیالت کمك آموزشی شامل:   

 امكانات آموزشي بخش  ❖
 و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور  ▪

 

 آموزش دهنده   ❖

 مربوطه:  دكتر بذرافشان  دااست ▪

 



 :منابع اصلی درسی  ❖

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 خسروی، سال 2و  1بذرافشان محمدرفیع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان ) .3

 ارزشيابي  ❖
 نحوه ارزشيابي          

 نمره  1مشاركت فعال در كالس و حضور و غياب  ▪

 3كنفرانس دانشجويي  ▪

 نمره  16شركت در آزمون پايان ترم  ▪

 نحوه محاسبه نمره كل  ❖

آزمون ميان ترم و امتحان پايان ترم، همچنين شركت فعال در كالس و ارائه كنفرانس دانشجويي بر  نمره كل از مجموع  ➢

 محاسبه خواهد شد.  20مبناي 

 مقررات ❖

                                         10حداقل نمره قبولي:  ▪

    طبق مقررات آموزشي تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس: ▪
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 پرستاري بيماري هاي روان درس زمانبندي جدول

 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه  ساعت ارائه تاریخ ارائه
امكانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

13 /11/98 10-8 

تعریف و طبقه بندی 

اختالالت روانی بر 
 DSMاساس 

دکتر  
 بذرافشان 

سخنرانی و  
 پرسش پاسخ 

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

 سواالت شفاهی ▪

میزان مشارکت   ▪
 دانشجو 

 اختالل اسكیزوفرنی  10-8 11/98/ 20
دکتر  

 بذرافشان 
سخنرانی و  
 پرسش پاسخ 

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪
 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

27 /11/98 10-8 
دارو درمانی در  

 اختالالت روانی

دکتر  

 بذرافشان 
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪

 

4/12 /98 10-8 
دارو درمانی در  
 اختالالت روانی

دکتر  
 بذرافشان 

 مجازي

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪

 

11 /12/98 10-8 
سایراختالالت 

 سایكوتیك 

دکتر  

 بذرافشان 

سخنرانی و  

 پرسش پاسخ 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت خلقی 10-8 12/98/ 25
دکتر  

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت اضطرابی 10-8 99/ 1/ 17
دکتر  

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت سوماتوفرم  10-8 99/ 1/ 24
دکتر  

 بذرافشان 

سخنرانی و  

 پرسش پاسخ 

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 کتبی آزمون  ▪
میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت تجزیه ای 10-8 99/ 1/ 31
دکتر  

 بذرافشان 

سخنرانی و  

 پرسش پاسخ 

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪
میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 



 اختالالت انطباقی  10-8 7/2/99
دکتر  

 بذرافشان 
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت شخصیت 10-8 99/ 2/ 14
دکتر  

 بذرافشان 

سخنرانی و  

 پرسش پاسخ 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت جنسی 10-8 99/ 2/ 21
دکتر  

 بذرافشان 
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

28 /2 /99 10-8 
اختالالت مربوط به  

 مصرف مواد 

دکتر  

 بذرافشان 

کنفرانس  

 دانشجویی 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 اختالالت شخصیت 10-8 99/ 3/ 11
دکتر  

 بذرافشان 

سخنرانی و  

 پرسش پاسخ 

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

18 /3 /99 10-8 

های غیر  درمان

داروئی در 

 روانپزشكی 

دکتر  

 بذرافشان 
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

مشارکت  میزان   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

25 /3 /99 10-8 

های   فوریت

روانپزشكی و  

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه 

دکتر  

 بذرافشان 
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر 

 تخته سفید

 آزمون کتبی  ▪

میزان مشارکت   ▪

 دانشجو 

 سواالت شفاهی ▪
 

 

 

 


