
 (lesson Planطرح درس روزانه )
 
 

 جلسه اول
 

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت روان(  :  نام درس )واحد

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

. 

 روانپرستاریك  نقشهای مختلف –تاریخچه روانپرستاری و روانپزشکی عنوان درس : 

آشنا روانپرستار یك نقشهای مختلف  ، همچنينبا تاریخچه روانپرستاری و روانپزشکیدانشجو   هدف کلی درس :

 باشد.
 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بيان كند. و روانپزشکی روانشناسیای از تاریخچه  

  هد.توضيح دنقش های مختلف یك روانپرستار  را 

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

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی 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


  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه دوم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

 دكتر بذرافشانمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: يقهدق 90مدت كالس: 

 
 

 بهداشت روان و انواع پيشگيری اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامينعنوان درس : 

بهداشت روان و انواع  اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامين دانشجو با هدف کلی درس :

 شنا باشد.آ پيشگيری
 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نقش خانواده را در ارتقا سالمت روان افراد توضيح دهد 

 .نقش مدرسه و جامعه را در ارتقا سالمت روان افراد توضيح دهد 

  .انواع پيشگيری در بهداشت روانی افراد را با مثال بيان كند 

                         بصری، پرسش و پاسخ -فاده از وسايل سمعي سخنراني، استروش 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  

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


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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20:  مدت زمان 

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه سوم

 پرستاریی مقطع / رشته تحصیلی:کارشناس              پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 

 خصوصيات محيط درمانی مناسب برای بيماران روانیعنوان درس : 

 آشنا باشد. خصوصيات محيط درمانی مناسب برای بيماران روانی دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نظر فيزیکی را توضيح دهد.خصوصيات یك محيط درمانی مناسب جهت بيماران روانی از 

  .خصوصيات یك محيط درمانی مناسب جهت بيماران روانی از نظر روانی را توضيح دهد 

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

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:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   نتیجه گیری جمع بندی و 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه چهارم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 98نيم سال اول  رس :تاريخ ارائه د 98سال تحصيلي  :  

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 های انسانانسان و نيازعنوان درس : 

 آشنا باشد. انسان و نيازهای انسانخصوصيات  دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  انسان از دیدگاه های مختلف را توضيح دهد.های ویژگی 

 را توضيح دهد. نيازهای انسان از دیدگاه های مختلف 

                         بصری، پرسش و پاسخ -از وسايل سمعي  سخنراني، استفادهروش 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 خسروی، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان ) .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


 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه پنجم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

 كتر بذرافشاندمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

 

 انسان و نيازهای انسانعنوان درس : 

 آشنا باشد. خصوصيات انسان و نيازهای انسان دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .با استفاده از تئوری نيازهای انسان، نيازهای اساسی یك بيمار روانی را تشریح كند 

 ز تئوری نيازهای انسان، اولویت های نيازهای یك بيمار روانی را تشریح كند.با استفاده ا 

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

  قيقهد   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  ششم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاریگروه آموزشی:                                         :    پرستاری          دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50انشجويان  :تعداد د

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 

 خود و مفهوم از خودعنوان درس : 

 آشنا باشد. مفهوم از خود دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هوم از خود را بيان كند.خود و مف 

 .فاكتورهای تاثيرگذار در شکل گيری مفهوم از خود را بيان كند 

  .مشکالت مرتبط با اختالل در مفهوم از خود را بيان كند 

 .مراقبت های پرستاری مربوط به بيماران مبتال به اختالل در مفهوم از خود را توضيح دهد 

                         بصری، پرسش و پاسخ -ل سمعي سخنراني، استفاده از وسايروش 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 خسروی، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان ) .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


 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه  هفتم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

 فشاندكتر بذرامدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

 
 

 ارتباط و ارتباط درمانیعنوان درس : 

 آشنا باشد. ارتباط درمانی نحوه برقراری ارتباط ومفهوم  دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 ری ارتباط را برشمارد.عوامل تسهيل كننده و موانع برقرا 

 .تکنيك های موثر در برقراری ارتباط را ذكر كند 

                         بصری، 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 خسروی، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان ) .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


 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  هشتم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاریگروه آموزشی:                                      :    پرستاری             دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50جويان  :تعداد دانش

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 ارتباط و ارتباط درمانیعنوان درس : 

 آشنا باشد. مفهوم ارتباط و نحوه برقراری ارتباط درمانی دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 ایان دوره باید بتواند:دانشجو  در پ

 .انواع تکنيك های ارتباط درمانی هنگام برخورد با بيمار روانی را توضيح دهد 

 .با استفاده از تکنيك ایفای نقش، یك ارتباط درمانی مناسب با بيمار روانی را به اجرا بگذارد 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   نتیجه گیری جمع بندی و 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  نهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 98نيم سال اول  س :تاريخ ارائه در 98سال تحصيلي  :  

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 ر اختالالت روانینشانه شناسی دعنوان درس : 

 آشنا باشد. انواع عالئم و نشانه های موجود در بيماران روانی دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .عالئم ذهنی بيماران روانی را توضيح دهد 

 .عالئم عينی بيماران روانی را توضيح دهد 

 جود در بيماران روانی را تشریح كند.با استفاده از مثال عالئم مو 

                         بصری، 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 خسروی، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان ) .3
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  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  و پاسخ و استراحت پرسش 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  دهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاریگروه آموزشی:     :    پرستاری                                              دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 بحران و مداخله در بحرانعنوان درس : 

 آشنا باشد. بحران و مداخله در بحرانانواع  دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ا توضيح دهد.انواع بحران ر 

 .مدل های موجود جهت مداخله در بحران ها را توضيح دهد 

                         بصری، 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 

 لیات درسک  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  يازدهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاریگروه آموزشی:                                     :    پرستاری              دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50ويان  :تعداد دانشج

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 تنيدگی و سازگاریعنوان درس : 

 آشنا باشد. تنيدگی و نحوه سازگاری دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 گی را توضيح دهد.تنيد 

 .عوامل موثر و تغييرات فيزیولوژیکی هنگام مواجهه با استرس را بيان كند 

 .مداخالت موثر جهت سازگاری با تنيدگی را توضيح دهد 

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

 تم كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، سيسامکانات 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  

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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 .1395(. نشر خسروی، سال 2و  1ت روان )بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداش .3

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10دت زمان :  م  ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  دوازدهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  بهداشت روان پرستارینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 فرایند پرستاری عنوان درس : 

 آشنا باشد. بيماران روانیفرایند پرستاری در  دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مراحل اجرای فرایند پرستاری در بيماران روانی را با استفاده از مثال توضيح دهد 

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

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدشی : امکانات آموز

 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 خسروی، سال 2و  1ره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زه .3
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  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  قهدقي  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 

 جلسه  سيزدهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت روان)واحد(  :   نام درس

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 فرایند پرستاری عنوان درس : 

 آشنا باشد. فرایند پرستاری در بيماران روانی دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نمونه ای از فرایند پرستاری در بيماران روانی با كمك یك بيمار روانی فرضی را در كالس ارائه دهد 

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

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 
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 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دقيقه  10مدت زمان :   ی و نتیجه گیری جمع بند 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  چهاردهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 عوامل موثر در ایجاد بيماریهای روانی علل وعنوان درس : 

 آشنا باشد. علل و عوامل موثر در ایجاد بيماریهای روانی دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نقش عوامل زمينه ساز در ابتالی افراد به اختالالت روانی را توضيح دهد 

  و ارتباط آن با عوامل زمينه ساز در ابتالی افراد به اختالالت روانی را توضيح دهد.نقش عوامل آشکار كننده 

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

  دقيقه   10  مدت زمان:  مقدمه 
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 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه  پانزدهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاریری                                               گروه آموزشی:    :    پرستادانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 

 نظریه های روانشناختی در سبب شناسی اختالالت روانیعنوان درس : 

 آشنا باشد. ت روانینظریه های روانشناختی در سبب شناسی اختالال دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ل ایجاد بيماری های روانی را با بهره گيری از نظریات موجود در این زمينه توضيح دهد.لع 

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

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدشی : امکانات آموز

 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 

 کلیات 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 

  قهدقي  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه  شانزدهم

 پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               پرستاری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

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

   10- 12روز و ساعت:  يك شنبه،  پرستاری بهداشت روان)واحد(  :  نام درس 

 نوع واحد:
 نظری

 50تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشانمسئول درس: 2تعداد واحد:

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

 
 

 روانی نقش مذهب الهی در پيشگيری و درمان اختالالتعنوان درس : 

 آشنا باشد. درمان اختالالت روانی ونقش مذهب الهی در پيشگيری  دانشجو با هدف کلی درس :

 

 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

                         ، پرسش و پاسخبصری -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 

 کلیات 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 بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 


