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 معرفی درس:

در این درس دانشجو با مفاهيم بهداشت روان آشنا شده و قادر به بررسي نيازهاي روحي و رواني بيمار و پاسخ گویي به این نيازها 

تاریخ برگزاري در نظر گرفته شده که  پایان ترمجهت این درس امتحان  با برقراري ارتباط درماني با بيمار در اتاق عمل خواهد بود.

 آن مطابق با نظر دانشکده تعيين خواهد شد.

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 تاریخچه روانپزشکی، سبب شناسی اختالالت روانی  .1

 نيازهاي جسمی، روحی و روانی بيمار در اتاق عمل، مالحظات معنوي .2

 آشنایی با مفاهيم و اصول بهداشت روانی، سطوح  مختلف پيشگيري .3

 ارتباط و بهداشت روان .4

 بندي در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی، نشانه شناسی در اختالالت روانیهاي طبقهسيستم .5

 هاي مربوطه به آن در اتاق عملاختالالت سایکوز و مراقبت .6

 به آن در اتاق عمل اختالالت خلقی و مراقبت هاي مربوط .7

 اختالالت اضطرابی و مراقبت هاي مربوط به آن در اتاق عمل .8

 اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی:كارشناسی،                    اتاق عملدانشکده :    پرستاري                      گروه آموزشی:  

 1 :  تعداد واحد بهداشت روان در اتاق عمل  :  نام درس

 نظري نوع واحد :

 13-15شنبه، ساعت  روز و ساعت برگزاري كالس:   روان شناسی عمومی پيش نياز:

 99ورودي  اتاق عملكالس دانشجویان  مکان برگزاري:

                                               دكتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الکترونيکی:                                          07152247110شماره تماس دانشکده:  

                دكتر بذرافشانمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  

 دكتر بذرافشان و تنظيم :  تهيه

 1401شهریور ماه  تاریخ تدوین/ بازنگري:

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزي درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 هدف كلی 

 .دانشجو با تاریخچه روانپزشکي، سبب شناسي اختالالت رواني آشنا باشد

  :اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .تاریخچه اي از روانشناسي و روانپزشکي را بيان کند 

  هاي مختلف در مورد سبب شناسي اختالالت رواني را توضيح دهد.دیدگاه 

 

 هدف كلی 

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

  :اهداف اختصاصی 

 .ویژگي هاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

  دهد.نيازهاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح 

 .نيازهاي جسمي و رواني بيمار در اتاق عمل را توضيح دهد 

 .نقش مذهب الهي در پيشگيري و درمان اختالالت رواني را توضيح دهد  

 

 هدف كلی 

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

  :اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .معيارهاي سالمت رواني از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

  رواني از افراد را بيان کند. -انواع مختلف سطوح پيشگيري جهت ارائه مراقبت روحي 

 

 هدف كلی 

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

  :اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند:  دانشجو

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

 .عوامل تسهيل کننده و موانع برقراري ارتباط را برشمارد 

 .تکنيك هاي موثر در برقراري ارتباط را ذکر کند 

 ق عمل را توضيح دهد.انواع تکنيك هاي ارتباط درماني هنگام برخورد با بيمار داراي مشکالت روحي در اتا 

 

 هدف كلی 

 بندي در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی، نشانه شناسی در اختالالت روانیهاي طبقهسيستم

  :اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



  .انواع طبقه بندي اختالالت رواني را نام ببرد 

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

 اهميت کاربردي طبقه بندي اختالالت رواني را شرح دهد. 

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

 

 هدف كلی 

 هاي مربوطه به آن در اتاق عملاختالالت سایکوز و مراقبت

  :اهداف اختصاصی 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 کند.را تعریف  انواع اختالالت سایکوز 

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

 را شرح دهد. اختالالت سایکوز درمانهاي متداول 

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

 

 هدف كلی 

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

  :اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نداختالالت خلقي را تعریف ک. 

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

 .انواع اختالالت خلقي را نام ببرد 

  اختالالت خلقي را شرح دهد.درمانهاي متداول 

 .مراقبت هاي مربوط به اختالالت خلقي را بيان کند 

 

 هدف كلی 

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

  :اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت اضطرابي را تعریف کند 

  بين ترس و اضطراب را شناسایي کند.تفاوت موجود 

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

 .انواع اختالالت اضطرابي را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت اضطرابي را شرح دهد 

 .مراقبت هاي مربوط به اختالالت اضطرابي را بيان کند 

 
 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امكانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایي شامل سامانه نوید و کامپيوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خير   بلی  در نظر دارید؟ درسی براي معرفی به دانشجویان به عنوان منبعخاصی /مقاله آیا كتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکميل کنيد 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده براي 

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  

، کوشان سعيد، بهداشت رواني براي دانشجویان رشته اتاق عمل، چاپ دوم، نشر اندیشه واقعي سعيد .3

 .6331رفيع، سال 

(. نشر خسروي، سال 2و  6بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .4

6331. 

بر اساس سرفصل هاي کتاب و 

        عناوین هرجلسه مشخص

 .مي باشد

 

 

 

 

 
 

 شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله 
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

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=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&search-alias=books&field-author=Louise+Rebraca+Shives+MSN++ARNP++CNS&sort=relevancerank


 

 

  در صورتي که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فيلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنيد و به دانشجویان معرفي کنيد منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایي به عنوان 

 آن را ضميمه نمایيد: فایل

 
 و ... است. هاي دیگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ، آموزشيجزوه، فيلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتي که در نظر دارید محتواي دیگري )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه براي ، مشخصات کامل آن را ذکر کنيد. )در سامانه قسمتي جداگانبه دانشجویان معرفي کنيد مطالعه بيشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
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 آزمون های خود ارزيابی 

 خير   بلي   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا براي درس خود6

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 كنندگانتهيه
 توضيحات

آماده بودن فایل براي 

 ** اريذبارگ

    

    

    

    

    



 

 

 ها را ذکر کنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالي مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  های دانشجويانپروژهتكالیف و 

 طول ترم فيتکال 

 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   اید؟در نظر گرفته/ميان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 6

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

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

 شماره
عنوان 

 تکليف
 شرح تکليف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فيدبک

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکليف

      

 
     



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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما يادیکمك ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-يانجام شود م يکاف

 :دیينما ليرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 ---- آزمون ميان ترم

 61 آزمون پایان ترم

 6 شركت فعال در كالس و حضور و غياب

 3 تکاليف و سایر فعاليت ها

 

 مقررات 

1.  

2.  :     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بهداشت روان در اتاق عمل درس زمانبندي جدول

 

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه
 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه

امکانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابي

63/1/6446 61-63 

تاریخچه 

روانپزشکي، 

سبب شناسي 

اختالالت 

 رواني

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

 تکاليف دانشجویي

2/7/6446 61-63 

نيازهاي 

جسمي، 

روحي و 

رواني بيمار 

در اتاق عمل، 

مالحظات 

 معنوي

دکتر 

 بذرافشان

 

 

 حضوري
 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي

3/7/6446 61-63 

آشنایي با 

مفاهيم و 

اصول 

بهداشت 

رواني، سطوح  

مختلف 

 پيشگيري

دکتر 

 بذرافشان

 

 

 حضوري
 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي

61/7/6446 61-63 

ارتباط و 

بهداشت 

 روان

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي

23/7/6446 61-63 

هاي سيستم

بندي در طبقه

اختالالت 

رواني، انواع 

اختالالت 

رواني، نشانه 

شناسي در 

اختالالت 

 رواني

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  دانشجویيتکاليف 

34/7/6446 61-63 

اختالالت 

و  سایکوز

هاي مراقبت

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي



مربوطه به آن 

 در اتاق عمل

 

7/8/6446 61-63 

اختالالت 

خلقي و 

مراقبت هاي 

مربوط به آن 

 در اتاق عمل

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي

64/8/6446 61-63 

اختالالت 

اضطرابي و 

مراقبت هاي 

مربوط به آن 

 در اتاق عمل

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سيستم 

 کامپيوتر

 

 آزمون کتبي

 سواالت شفاهي

  تکاليف دانشجویي

 

 


