
  

 
 

 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 

دانشجو با مفاهيم بهداشت روان آشنا شده و قادر به بررسي نيازهاي روحي و در این درس  مقدمه:

 با بيمار در اتاق عمل خواهد بود.رواني بيمار و پاسخ گویي به این نيازها با برقراري ارتباط درماني 

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 تاريخچه روانپزشکي، سبب شناسي اختالالت رواني  .1

 نيازهاي جسمي، روحي و رواني بيمار در اتاق عمل، مالحظات معنوي .2

 آشنايي با مفاهيم و اصول بهداشت رواني، سطوح  مختلف پيشگيري .3

 روانارتباط و بهداشت  .4

 بندي در اختالالت رواني، انواع اختالالت رواني، نشانه شناسي در اختالالت روانيهاي طبقهسيستم .5

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

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

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

 
 

 اتاق عملكارشناسي، مقطع و رشته تحصيلي:                   اتاق عمل  گروه آموزشي:                      پرستاريدانشکده :    

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

 تئوري نوع واحد :

 13-15يك شنبه، ساعت  روز و ساعت برگزاري كالس:   روان شناسي عمومي پيش نياز:

 96پرستاري ورودي دانشجويان كالس  مکان برگزاري:

 

 دكتر بذرافشانمسئول برنامه :  

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 دكتر بذرافشان تهيه و تنظيم : 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 هدف كلي 

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

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .تاریخچه اي از روانشناسي و روانپزشكي را بيان كند 

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

 

 هدف كلي 

 آشنا باشد.خصوصيات انسان، نيازهاي جسمي، روحي و رواني بيمار در اتاق عمل  بادانشجو 

  :اهداف اختصاصي 

 .ویژگي هاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

 .نيازهاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

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

  را توضيح دهد. در پيشگيري و درمان اختالالت روانينقش مذهب الهي  

 

 هدف كلي 

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

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .معيارهاي سالمت رواني از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

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

 

 هدف كلي 

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

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 .عوامل تسهيل كننده و موانع برقراري ارتباط را برشمارد 

 .تكنيك هاي موثر در برقراري ارتباط را ذكر كند 

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

 

 

 

 

 



 هدف كلي 

 اختالالت رواني، نشانه شناسي در اختالالت روانيبندي در اختالالت رواني، انواع هاي طبقهسيستم
  :اهداف اختصاصي 

 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 یكدیگر، 

  طبقه بندي اختالالت رواني را شرح دهداهميت كاربردي. 

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

 

 هدف كلي 

 هاي مربوطه به آن در اتاق عملاختالالت سايکوز و مراقبت

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كند.را تعریف  انواع اختالالت سایكوز 

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

 را شرح دهد. اختالالت سایكوز درمانهاي متداول 

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

 

 هدف كلي 

 دانشجو با انواع اختالالت خلقي و مراقبت هاي مربوط به اين اختالالت آشنا باشد.

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اختالالت خلقي را تعریف كرده 

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

 .انواع اختالالت خلقي را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت خلقي را شرح دهد 

 .مراقبت هاي مربوط به اختالالت خلقي را بيان كند 

 

  كليهدف 

 دانشجو با انواع اختالالت اضطرابي و مراقبت هاي مربوط به اين اختالالت آشنا باشد.

  :اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت اضطرابي را تعریف كند 

 .تفاوت موجود بين ترس و اضطراب را شناسایي كند 

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

 .انواع اختالالت اضطرابي را نام ببرد 

 .درمانهاي متداول اختالالت اضطرابي را شرح دهد 



 .مراقبت هاي مربوط به اختالالت اضطرابي را بيان كند 

 

 روش آموزش 
 

 سخنراني با استفاده از وسایل كمك آموزشي و پرسش و پاسخ

 شرايط اجراء

شامل: تخته سفيد، پاورپوینتوسایل و تسهيالت كمك آموزشي   

  امکانات آموزشي بخش 
  و كامپيوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

   آموزش دهنده 
 اساتيدمربوطه:  دكتر بذرافشان 

 

  منابع اصلي درسي: 

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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  ارزشيابي 
 نحوه ارزشيابي         

  نمره 1مشاركت فعال در كالس و حضور و غياب 

  نمره 7ترم آزمون ميان 

  نمره 2كنفرانس دانشجويي 

  نمره 10شركت در آزمون پايان ترم 

  نحوه محاسبه نمره كل 

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

 محاسبه خواهد شد. 20مبناي 

 مقررات 

  :10حداقل نمره قبولي                                        

 :طبق مقررات آموزشي تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس    
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 بهداشت روان در اتاق عمل درس زمانبندي جدول

 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه

امكانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابي

24/6/98 15-13 

تاریخچه 

روانپزشكي، 

سبب شناسي 

اختالالت 

 رواني

دكتر 

 بذرافشان

سخنراني و 

پرسش 

 پاسخ

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

31/6/98 15-13 

نيازهاي 

جسمي، 

روحي و رواني 

بيمار در اتاق 

عمل، 

مالحظات 

 معنوي

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 درسكالس 

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 
 

7/7/98 15-13 

آشنایي با 

مفاهيم و 

اصول 

بهداشت 

رواني، سطوح  

مختلف 

 پيشگيري

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 
 

14/7/98 15-13 

ارتباط و 

بهداشت 

 روان

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 
 

21/7/98 15-13 

هاي سيستم

بندي در طبقه

اختالالت 

رواني، انواع 

اختالالت 

رواني، نشانه 

شناسي در 

اختالالت 

 رواني

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 درس كالس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 
 

28/7/98 15-13 

اختالالت 

و  سایكوز

هاي مراقبت

مربوطه به آن 

دكتر 

 بذرافشان

سخنراني و 

پرسش 

 پاسخ

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 



  در اتاق عمل

12/8/98 15-13 

اختالالت 

خلقي و 

مراقبت هاي 

مربوط به آن 

 در اتاق عمل

دكتر 

 بذرافشان

سخنراني و 

پرسش 

 پاسخ

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 
 

19/8/98 15-13 

اختالالت 

اضطرابي و 

مراقبت هاي 

مربوط به آن 

 در اتاق عمل

دكتر 

 بذرافشان

سخنراني و 

پرسش 

 پاسخ

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 سواالت شفاهي 

 

 

 

 


