
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول
 

 اتاق عملكارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عمل   گروه آموزشی:                             پرستاري :     دانشکده

 98 اولنيم سال  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15 ساعت:   يك شنبهروز:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 
 

 سبب شناسی اختالالت روانی  ،تاریخچه روانپزشکیعنوان درس : 

 آشنا باشد. سبب شناسی اختالالت روانی ،یپزشکرواندانشجو با تاریخچه   هدف كلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 در پایان دوره باید بتواند:دانشجو  

  بيان كند. را تاریخچه اي از روانشناسی و روانپزشکی 

 .دیدگاه هاي مختلف در مورد سبب شناسی اختالالت روانی را توضيح دهد 

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

 درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدكالس 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  

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 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 

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


 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

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دقيقه 90مدت كالس: 
 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان

 

 

 ، مالحظات معنوينيازهاي جسمی، روحی و روانی بيمار در اتاق عملعنوان درس : 

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

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را توضيح دهد.ویژگی هاي انسان از دیدگاه هاي مختلف 

 .نيازهاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

 .نيازهاي جسمی و روانی بيمار در اتاق عمل را توضيح دهد 

 را توضيح دهد. نقش مذهب الهی در پيشگيري و درمان اختالالت روانی 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات 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


  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
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

  يشگيريمختلف پ سطوح  ،آشنایی با مفاهيم و اصول بهداشت روانی عنوان درس : 

 آشنا باشد. و سطوح مختلف پيشگيري معيارهاي سالمت روانیدانشجو با   هدف كلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو 

 .معيارهاي سالمت روانی از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد  

  افراد را بيان كند. از روانی -روحی مراقبت  جهت ارائه پيشگيريمختلف سطوح انواع 

                         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, 

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان ) .6

  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: 

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


  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه چهارم
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

 بهداشت روانارتباط و عنوان درس : 

آشنا  با بيمار، همکاران و خانواده بيمارانمفهوم ارتباط و نحوه برقراري ارتباط  دانشجو با هدف كلی درس :

 باشد.
 

 اهداف جزئی : 

 دوره باید بتواند:دانشجو  در پایان 

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

 .عوامل تسهيل كننده و موانع برقراري ارتباط را برشمارد 

 .تکنيك هاي موثر در برقراري ارتباط را ذكر كند 

  را توضيح دهد. داراي مشکالت روحی در اتاق عملانواع تکنيك هاي ارتباط درمانی هنگام برخورد با بيمار 

                         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  
 .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 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

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


  دقيقه  30مدت زمان:  بخش دوم درس 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه پنجم
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

 روانی ، نشانه شناسی در اختالالتبندي در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانیهاي طبقهسيستمعنوان درس : 

 روانی رایج در بندي در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی و عالئمهاي طبقهسيستمدانشجو با   هدف كلی درس :

 آشنا باشد. روانی اختالالت
 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .انواع طبقه بندي اختالالت روانی را نام ببرد 

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

 اهميت كاربردي طبقه بندي اختالالت روانی را شرح دهد. 

  روانی را توضيح دهد. اختالالتعالئم و نشانه هاي موجود در 

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

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

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

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

8. 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 ) .9

  دقيقه   10   :مدت زمان مقدمه 

 كلیات 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


  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 

 
 

 ششمجلسه 
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 

 مربوطه به آن در اتاق عملهاي و مراقبت اختالالت سایکوز  عنوان درس :

 آن آشنا باشد. مربوط بهو مراقبت هاي  ت سایکوزاختالالانواع دانشجو با   هدف كلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كند.را تعریف  انواع اختالالت سایکوز 

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

 را شرح دهد. اختالالت سایکوز درمانهاي متداول 

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

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

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
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  دقيقه  30مدت زمان:  بخش دوم درس 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه هفتم

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

 در اتاق عمل مربوط به آناختالالت خلقی و مراقبت هاي عنوان درس : 

 آشنا باشد. این اختالالت مربوط بهو مراقبت هاي  خلقیاختالالت انواع دانشجو با   هدف كلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اختالالت خلقی را تعریف كرده 

  اتيولوژي و سير بالينی اختالالت خلقی را شرح دهد.عالئم بالينی؛ 

 .انواع اختالالت خلقی را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت خلقی را شرح دهد 

  بيان كند.اختالالت خلقی را  مربوط بهمراقبت هاي 
                         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  
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  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات 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
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  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 هشتم
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                              اتاق عملگروه آموزشی:                                پرستاري:      دانشکده

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 13-15روز: يك شنبه   ساعت:  بهداشت روان در اتاق عملنام درس )واحد(  :  

 تئوري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

 در اتاق عمل مربوط به آنو مراقبت هاي  اضطرابیاختالالت عنوان درس : 

 آشنا باشد.مربوط به این اختالالت و مراقبت هاي  اضطرابیاختالالت انواع دانشجو با   هدف كلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت اضطرابی را تعریف كند 

  بين ترس و اضطراب را شناسایی كند.تفاوت موجود 

 .عالئم بالينی؛ اتيولوژي و سير بالينی اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت اضطرابی را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

  بيان كنداختالالت اضطرابی را مربوط به مراقبت هاي. 
                         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  
 .1395(. نشر خسروي، سال 2و  1حمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان )بذرافشان م .3

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

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


 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 

 
 
 
 
 
 


