
 

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازی COURSE PLAN) وره  طرح د

 

 

 معرفی درس: 
او، مفهوم نفس، علل و   بروز بیماریهای  آشنایی دانشجو با اصول و مبانی بهداشت روان، انسان و نیازهای اساسی  عوامل موثر در 

روانی و طرق پیشگیری از آنها با تاکید بر مراقبتهای اولیه بهداشت روان و ارائه مداخالت منطقی در جهت حفظ و توسعه سالمت 

د  با توجه به شرایط به وجود آمده در خصوص شیوع بیماری کووی  روان خود افراد، خانواده و جامعه از اهداف این درس می باشد.

به صورت حضوری،  19 برگزاری کالسها  امکان  عدم  برگزار خواهد شد  و  به صورت مجازی  این درس  به   کلیه جلسات  توجه  )با 

  . امکان تغییر شرایط بیماری با گذشت زمان ممکن است با نظر دانشکده، برگزاری جلسات از حالت مجازی به حضوری تغییر یابد( 

استفاده الکترون  با  یادگیری  سیستم  داریم  یکی  از  نظر  کردندر  توانمند  و  کردن  فعال  برای  تکنولوژیکی  پیشرفتهای   شما  از 

استاد مربوطه محتوای درس را  که توسط   در این درس  .استفاده گرددمکان    در جهت یادگیری فارغ از زمان و  گرامی  دانشجویان

می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان    بارگذارینرم افزار های تولید محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع  

تعیین شده محتوا را مشاهده کند و تیک تایید مطالعه را بزند. استاد مربوطه می تواند بر اساس لیست حضور و غیاب و میزان 

نشجو موظف است مشخص خواهد شد که دا  یلیفاتک   پاسخ دهی دانشجویان به تکالیف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این درس

در زمان تعیین شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غیر این صورت از نمره ارزشیابی ایشان کسر خواهد شد. جهت  

 تاریخ برگزاری آن مطابق با نظر دانشکده تعیین خواهد شد. در نظر گرفته شده که  پایان ترماین درس امتحان 

 كارشناسی پرستاريمقطع و رشته تحصیلی:                              پرستاريگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده :  

 2 :  تعداد واحد پرستاری بهداشت روان   :   نام درس

 نظری  نوع واحد :

 10-12یك شنبه،  روز و ساعت برگزاری کالس:    روانشناسی فردی و اجتماعی   پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری: 

                                               دکتر بذرافشان  مسئول برنامه :   

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

                دکتر بذرافشانمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:   

 دکتر بذرافشان  تهیه و تنظیم :  

 1400شهریور ماه    تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 موارد زير می باشد : عناوين كلی اين درس شامل 
 

ارتقاء سطح دانش و بینش دانشجو در زمینه روند تکامل علم روان شناسی و خدمات روان پرستاری در   ✓

 پزشکی.  پرستار در مراکز روان سطح جهان و ایران و وظایف و نقشهای روان

انسان بدان امید که در  ارتقاء سطح دانش و بینش دانشجو در زمینه اهمیت نقش بهداشت روان در زندگی  ✓

 زندگی فردی و اجتماعی و آموزش به بیمار و خانواده ها به طور موثری بکار رود. 

ارتقاء سطح   ✓ با اهمیت محیط فیزیکی و ذهنی در  ارتقاء سطح دانش و بینش دانشجو در زمینه آشنایی 

 سالمت روان و پیشگیری و درمان بیماریهای روانی. 

انسان، ✓ با  دانشجو  نیازها در پیشبرد سالمت  نی  آشنایی  این  ارضای صحیح  اهمیت  و  انسان  اساسی  ازهای 

 روان افراد. 

آشنایی با مفهوم خود جهت افزایش بینش و آگاهی نسبت به خود به عنوان یک انسان به لحاظ ارتباط با   ✓

 سایر انسان ها جهت بهبود مداخالت بهداشت روانی.

یح با بیماران روانی جهت شناخت بهتر از نیازهای بیمار  آشنایی با نحوه برقراری یک ارتباط درمانی صح ✓

 جهت مراقبت بهتر. 

برنامه   ✓ اتخاذ  و  معاینه  و  بررسی  برای  مهارت  روانی جهت کسب  اختالالت  های  نشانه  و  عالئم  از  آگاهی 

 درمانی مناسب برای بیماران روانی. 

بررسی ✓ جهت  مشکالت،  توانایی  روش    ،شناسائی  یک  در  پرستاری  مداخالت  تدوین  و  ریزی  برنامه 

 ساختارمند و منظم با حداکثر کارایی جهت مراقبت از بیماران.

 ارتقاء سطح دانش و بینش و مهارت در زمینه عوامل موثر بر استرس و و روش های مقابله با آن.  ✓

 ای مقابله با آن.ارتقاء سطح دانش و بینش و مهارت در زمینه عوامل موثر بر بحران و روشه ✓

شناسی  ✓ سبب  در  شناختی  روان  نظریات  و  روانی  بیماریهای  ایجاد  در  موثر  عوامل  و  علل  با  آشنایی 

 در اختالالت روانی.  مناسب اختالالت روانی به امید ایجاد توانائی الزم برای اتخاذ تدابیر پرستاری

طح سالمت روان انسان و پیشگیری از  شنایی در زمینه نقش باورهای مذهبی در رابطه با حفظ و ارتقاء س آ ✓

 اختالالت روانی. 

 

 هدف كلي ❖
 

دانشجو با روند تکامل علم روان شناسی و خدمات روان پرستاری در سطح جهان و ایران و وظایف و نقشهای  

 روان پرستار در مراکز روان پزشکی آشنا باشد. 

 اهداف اختصاصي  ❖
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:



 بیماران روانی در دوران مختلف را توصیف کند. وضعیت  -

 اقدامات انجام شده جهت پیشرفت دانش روان پزشکی را توضیح دهد. -

 تاریخچه روان پرستاری در جهان و ایران را شرح دهد. -

 نقش های مختلف یک روان پرستار را توضیح دهد.  -

 هدف كلي ❖
 

 آشنا باشد.  دانشجو با اهمیت نقش بهداشت روان در زندگی انسان

 اهداف اختصاصي  ❖
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تعریف بهداشت روانی از دیدگاه های مختلف را شرح دهد.  -

 اهداف بهداشت روانی را در سطوح مختلف پیشگیری شرح دهد.  -

 اهمیت خانواده، مدرسه و جامعه در تامین بهداشت روانی را توضیح دهد. -

 هدف كلي ❖
 

آشنایی با اهمیت محیط فیزیکی و ذهنی در ارتقاء سطح سالمت روان و پیشگیری و درمان بیماریهای  دانشجو با  

  روانی آشنا باشد.

 اهداف اختصاصي  ❖
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 محیط درمانی را شرح دهد.  -

 عوامل تشکیل دهنده محیط درمانی را بشناسد. -

   .توسعه محیط درمانی را توضیح دهد نقش روان پرستار در ایجاد، حفظ و  -

 هدف كلي ❖
 

دانشجو با انسان، نیازهای اساسی انسان و اهمیت ارضای صحیح این نیازها در پیشبرد سالمت روان افراد آشنا  

 باشد. 

 اهداف اختصاصي   ❖
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انگیزه و نیاز را تعریف کند.      -

 انسان را تعریف و صفات و خصوصیات آن از دیدگاه مختلف را شرح دهد. -

 اهمیت ارضای صحیح این نیازها را بیان کند.  -

 هدف كلي ❖

 آشنا باشد. موجود در مورد نیازهای اساسی انسان های  تئوریدانشجو با  

 اهداف اختصاصي  ❖



 د:دانشجو  در پایان دوره باید بتوان

 اولویت بندی نیازها بر اساس نظریه مازلو را بیان کند.  -

 با سایر نظریات مطرح در زمینه نیازهای انسان آشنائی داشته باشد. -

 نقش هر کدام از نیازها  در سالمت روان انسان را شرح دهد. -

 نقش روان پرستار در ارضای نیازهای بیماران بر حسب لزوم را شرح دهد. -

 هدف كلي ❖

 دانشجو با بینش و آگاهی نسبت به خود به عنوان یک انسان آشنا باشد.
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خود را تعریف و ابعاد آن را توضیح دهد. -

 خصوصیات افراد با احساس ارزشمندی پائین و باال را توصیف کند.  -

 
 هدف كلي ❖

 وانی آشنا باشد.دانشجو با ارتباط درمانی با بیماران ر

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ارتباط و ارتباط درمانی را شرح دهد. -

 عوامل موثر بر ارتباط درمانی را شرح دهد. -

 اهداف ارتباط درمانی را شناسایی کند.  -

 هدف كلي ❖

 آشنا باشد.  برقراری یک ارتباط درمانی با بیماران روانی دانشجو با 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع راه های برقرای ارتباط را شرح دهد.  -     -

 تکنیک های ارتباط درمانی را شرح دهد.  -     -

 مراحل ارتباط درمانی را شرح دهد.   -    -

 کسب کند. توانایی الزم برای برقراری  ارتباط درمانی موثر با بیمار روانی را   -    -

 هدف كلي ❖
 

 دانشجو از عالئم و نشانه های اختالالت روانی آگاه باشد.
 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شناسایی کند.  انواع اختالالت تفکر  -

 هذیان و انواع آن را توضیح دهد. -



 احساس و ادراك و آشفتگی های مربوط به آن را شرح دهد. -

 آشفتگی های آن را شرح دهد.هیجان و  -

 آشفتگی های حافظه و عوامل موثر بر حافظه را توضیح دهد.  ،حافظه -

 اختالالت هشیاری را توضیح دهد. -

 
 هدف كلي ❖

 آشنا باشد.  برنامه ریزی و تدوین مداخالت پرستاری  ،شناسائی مشکالت، بررسیدانشجو با نحوه 

 اهداف اختصاصي  ❖

 ند:دانشجو  در پایان دوره باید بتوا ❖

 روش های جمع آوری اطالعات الزم برای مصاحبه با بیمار روانی را شرح دهد. -

 شرایط الزم برای مصاحبه با بیمار روانی را شرح دهد.  -

 نحوه تهیه شرح حال از بیمار روانی را شرح دهد. -

 
 هدف كلي ❖

 را بیان کند.  برنامه ریزی و تدوین مداخالت پرستاری ،شناسائی مشکالت، روشهای تکمیلی بررسیدانشجو 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ( را شرح دهد.  MSEاصول معاینه وضعیت روانی )  -

 آزمون های تشخیصی رایج در بخش روان پزشکی را بیان کند. -

 هدف كلي ❖

 آن را توضیح دهد.دانشجو عوامل موثر بر استرس و و روش های مقابله با 

 

 اهداف اختصاصي ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 علل ایجاد کننده استرس را توضیح دهد.  -

 آثار فیزیولوژیکی و روان شناختی استرس را شرح دهد. -

 مکانیزم های روانی را توضیح دهد.  -

 شیوه های کنار آمدن با استرس را بیان نماید.  -

 کاهش استرس را شرح دهد. مداخالت پرستاری موثر در  -

 هدف كلي  ❖

 دانشجو با عوامل موثر بر بحران و روشهای مقابله با آن آشنا باشد. 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بحران و مراحل آن را شرح دهد. -

 مراحل بحران را بیان کند.  -



 روشهای مداخله در بحران را شرح دهد.  -

 هدف كلي ❖

 علل و عوامل موثر در ایجاد بیماریهای روانی آشنا باشد. دانشجو با 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 فرضیه های روان نژند و روان تنی در زمینه سبب شناسی اختالالت روانی را شرح دهد.  -

 عوامل زمینه ساز و آشکار کننده بیماریهای روانی را شرح دهد. -

 هدف كلي ❖

 دانشجو نظریات روان شناختی در سبب شناسی اختالالت روانی را توضیح دهد.

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نظریه های مختلف روان شناختی مطرح در سبب شناسی اختالالت روانی را بیان کند  -

 کسب کند.   مهارت الزم برای اتخاذ تدابیر پرستاری در زمینه اختالالت روانی را  -

 هدف كلي ❖

دانشجو نقش باورهای مذهبی در رابطه با حفظ و ارتقاء سطح سالمت روان انسان ها و پیشگیری از اختالالت  

 روانی را بیان کند. 

 اهداف اختصاصي  ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سالمت روان را بیان کند. دیدگاه های مختلف صاحب نظران روان شناسی در زمینه نقش مذهب الهی در  -

 تاثیر اعتقادات مذهبی در سالمت روانی را توضیح دهد.  -

 

 

 

 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوري                    مجازي                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید   و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور  ، اسالید پروژکتور  ▪

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   در نظر دارید؟   درسی  خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله  /آیا کتاب  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •



های مشخص صفحات و  فصل نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان،  •

 مطالعه شده برای  

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 

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

Shives, Eighth Edition, 2011  
فصل های کتاب  بر اساس سر

و عناوین هرجلسه مشخص  

 می باشد 

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

 . 1395سال 

بر اساس سرفصل های کتاب  

و عناوین هرجلسه مشخص  

 می باشد 

 

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

 مقاله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان  

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

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

 مقاله 

 

 

 

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

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


عنوان   • به  را   )... و  جزوه  اسالید،  مجموعه  کتاب،  )مانند  دیگری  محتوای  دارید  نظر  در  که  صورتی  منبع  در 

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید   مطالعه بیشتر 

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4............................................................................................................................. ........................................................................... 

 آزمون های خود ارزیابي  ❖

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

 

 

 

 

 

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون ▪

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 



 

 

 های دانشجویان تكاليف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 پروژه درسی  ▪

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

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

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

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

 یر يادگی ی ها تي فعال ریسا ❖

مباحثه دقت    تیو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ  ی در سامانه امکان فعال ساز

به    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  یتواند به پرورش تفکر انتقاد -یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 اتاق بحث )فورم(  ▪

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

پاسخ  مهلت 

دادن  

 دانشجویان

مهلت فیدبك  

 دادن مدرس

هدف از ارائه  

 تکلیف 

1 
تکلیف اول  

 کالسی 
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد 

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

یک هفته پس  

 از ارائه تکلیف

مرور فصل  

مربوطه از منبع  

درسی و درك  

 مفاهیم مربوطه

  دوم تکلیف 2

 کالسی 
وقت در سامانه اعالم خواهد شد در اسرع   

حداکثر یک 

هفته پس از ارائه 

 تکلیف

یک هفته پس  

 از ارائه تکلیف

مرور فصل  

مربوطه از منبع  

درسی و درك  

 مفاهیم مربوطه



بحث:   موضوع 

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

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

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

 ارزشيابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 10 آزمون میان ترم 

 10 آزمون پایان ترم 

 

 مقررات  ❖

                                      10حداقل نمره قبولی    -

    بر طبق قوانین و مقررات آموزشی : تعداددفعات مجاز غیبت در کالس -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه 
 نحوه ارائه  مدرس 

امکانات  

 مورد نیاز 
 ارزشیابی روش 

21/6/1400 12-10 

تاریخچه  

روانپرستاری و  

  –روانپزشکی 

نقشهای  

مختلف  

 روانپرستار 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

 میزان مشارکت دانشجو 

 آزمون کتبی کالس درس  مجازی دکتر اصول   12-10 28/6/1400



بهداشت روان  

و نقش  

خانواده ،  

مدرسه و  

جامعه در  

 تامین
بهداشت روان  

و انواع  

 پیشگیری

سیستم  بذرافشان 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

4/7/1400 12-10 

خصوصیات  

محیط درمانی  

مناسب برای  

 بیماران روانی 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

11/7/1400 12-10 

انسان و  

 نیازهای انسان 
 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

18/7/1400 12-10 

خود و مفهوم  

 از خود 

 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

25/7/1400 12-10 

ارتباط و  

 ارتباط درمانی 

 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

9/8/1400 12-10 

ارتباط و  

 ارتباط درمانی 

 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

16/8/1400 12-10 

موانع ارتباط  

 درمانی 

 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

23/8/1400 12-10 

شناسی  نشانه 

در اختالالت  

 روانی 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

30/8/1400 12-10 

بحران و  

مداخله در  

 بحران 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

مشارکت  میزان 

 دانشجو 

7/9/1400 12-10 
تنیدگی و 

 سازگاری 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

14/9/1400 12-10 
فرآیند  

پرستاری و  

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 



مراحل  

 مختلف آن 

 کامپیوتر

 تخته سفید

میزان مشارکت  

 دانشجو 

21/9/1400 12-10 

فرآیند  

پرستاری و  

مراحل  

 مختلف آن 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

28/9/1400 12-10 

علل و عوامل  

موثر در ایجاد  

بیماریهای  

 روانی 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

55/10/1400 12-10 

نظریه های  

روانشناختی  

در سبب  

شناسی  

اختالالت  

 روانی 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

مشارکت  میزان 

 دانشجو 

12/10/1400 12-10 

نقش مذهب  

الهی در  

پیشگیری و 

درمان  

اختالالت  

 روانی 

دکتر 

 بذرافشان 
 مجازی 

 کالس درس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی 

میزان مشارکت  

 دانشجو 

 

 


