
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:

در این درس دانشجویان با بیماری های مهم و شایع روانی آشنا شده و چگونگی مراقبت از آنها را فرا 

درمان از جمله دارو درمانی و درمان های غیر دارویی خواهند گرفت. همچنین آشنایی با روشهای مختلف 

 نیز در این درس مورد تاکید قرار می گیرد.

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :

 مقدمه )مروری بر تاریخچه بیماری های روانی، طبقه بندی بیماری های روانی( .1

عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های اختالل اسكیزوفرنی و سایر اختالالت سایكوتیك )علل،  .2

 پرستاری(

 اختالالت خلقی )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری(  .3

 اختالالت اضطرابی )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری(  .4

 تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری( اختالالت شبه جسمانی )انواع، علل، عالئم، روش های .5

 اختالالت تجزیه ای )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری( .6

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، پرستاری                          دانشكده :    پرستاری                      گروه آموزشی:  پرستاری    

 2 :  تعداد واحد پرستاری بیماری های روان  :  نام درس

 نوع واحد : تئوری

 8-10یك شنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   پیش نیاز: پرستاری بهداشت روان

 97مكان برگزاری: کالس دانشجویان پرستاری ورودی 

 

 07152247110شماره تماس دانشكده: دکتر بذرافشان                          مسئول برنامه : 

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الكترونیكی: 

                     دکتر بذرافشانمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: 

                                         07152247110شماره تماس دانشكده:    

 دکتر بذرافشانتهیه و تنظیم : 

 1399بهمن ماه  تاریخ تدوین/ بازنگری:

 دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 اختالالت انطباقی )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری( .7

 راقبت های پرستاری(اختالالت شخصیت )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، م .8

 اختالالت شناختی )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری( .9

 اختالالت جنسی )انواع، علل، عالئم، روش های تشخیصی، درمان، مراقبت های پرستاری( .10

 سوء مصرف مواد مخدر )علل، عالئم، روش های درمانی، مراقبت های پرستاری( .11

 ویی و غیر دارویی در بیماران اعصاب و روان درمان های دار .12

 فوریت های روانپزشكی )خودکشی، آسیب به خود و ...( .13

 

 هدف کلی 

  آشنا باشد. های روانیبندی در اختالالت روانی، انواع اختالالت روانی و مروری بر عالئم بیماریهای طبقهسیستمدانشجو با 

  :اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

  .انواع طبقه بندی اختالالت روانی را نام ببرد 

  طبقه بندی اختالالت بر مبنایICD و  DSM  .ویژگی های این دو نظام طبقه بندی، مقایسه آنها با یك دیگر، 

 .اهمیت کاربردی طبقه بندی اختالالت روانی را شرح دهد 

 هدف کلی 

 آنها آشنا باشد. های پرستاریاختالالت هذیانی و مراقبت دانشجو با اختالالت سایكوتیك، اسكیزوفرنی و

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اسكیزوفرنی را تعریف کرده و تاریخچه ای از آن را بیان کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اسكیزوفرنی را شرح دهد 

 .انواع اسكیزوفرنی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اسكیزوفرنی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اسكیزوفرنی را شرح دهد 

 سایكوتیك را شرح دهد.اختالالت  شایعترین 

  هذیانی را شرح دهد.شایعترین اختالالت 

  هذیانی را بیان کند.سایكوتیك و اختالالت مراقبت های پرستاری مربوط به اختالالت 

 هدف کلی 

 آنها آشنا باشد. های پرستاریاختالالت خلقی )افسردگی، اختالل دوقطبی( و مراقبتدانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . اختالالت خلقی را تعریف کرده 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت خلقی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت خلقی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت خلقی را شرح دهد 



 .مراقبت های پرستاری در اختالالت خلقی را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 

 اشنا باشد. آنها های پرستاری، استرس حاد...( و مراقبتPTSD, OCDاختالالت اضطرابی )دانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را تعریف کند. اختالالت اضطرابی 

 .تفاوت موجود بین ترس و اضطراب را شناسایی کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت اضطرابی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت اضطرابی را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 آنها اشنا باشد. اختالالت شبه جسمی )جسمانی شدن، تبدیلی، درد، .... ( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شبه جسمی را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شبه جسمی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت شبه جسمی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت شبه جسمی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت شبه جسمی را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 

آنها  اختالالت تجزیه ای )فراموشی، فرار روان زاد، خود بیمار پنداری و ...( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 باشد.آشنا 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 

 .اختالالت تجزیه ای را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت تجزیه ای را شرح دهد 

 .انواع اختالالت تجزیه ای را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت تجزیه ای را شرح دهد 

 در اختالالت تجزیه ای را شرح دهد. مراقبت های پرستاری 

 



 هدف کلی 

 

 آنها آشنا باشد. اختالالت انطباقی )همراه با خلق مضطرب، افسرده  ...( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت انطباقی را تعریف کند 

  بالینی اختالالت انطباقی را شرح دهد.عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر 

 .انواع اختالالت انطبافی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت انطباقی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت انطباقی را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 

آنها آشنا  های پرستاری اختالالت شخصیت )پارانوئید، اسكیزوئید، ضد اجتماعی، مرزی... ( و مراقبتدانشجو با 

 باشد.

 

  اهداف اختصاصی 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شخصیت را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شخصیت را شرح دهد 

 .انواع اختالالت شخصیت را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت شخصیت را شرح دهد 

 های پرستاری در اختالالت شخصیت را شرح دهد. مراقبت 

 

 هدف کلی 

 

 آنها آشنا باشد. اختالالت جنسی )عملكردی، هویتی، پارافیلیا( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

  اهداف اختصاصی 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت جنسی را تعریف کند 

  بالینی اختالالت جنسی را شرح دهد.عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر 

 .انواع اختالالت جنسی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت جنسی را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت جنسی را شرح دهد 



 

 هدف کلی 

 

 آنها آشنا باشد. اختالالت شناختی )دلیریوم، دمانس ... ( و مراقبت های پرستاریدانشجو با 

 

 اهداف اختصاصی 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت شناختی را تعریف کند 

 .عالئم بالینی؛ اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت شناختی را شرح دهد 

 .انواع اختالالت شناختی را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت شناختی را شرح دهد 

  شناختی را شرح دهد.مراقبت های پرستاری در اختالالت 

 

 هدف کلی 

 

اختالالت وابسته به مواد مخدر )علل، انواع مواد مخدر، روش های مصرف، درمان ( و مراقبت های دانشجو با 

 آنها آشنا باشد. پرستاری
 

  اهداف اختصاصی 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختالالت وابسته به مواد را تعریف کند 

  اتیولوژی و سیر بالینی اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد.عالئم بالینی؛ 

 .انواع اختالالت وابسته به مواد را نام ببرد 

 .درمانهای متداول اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد 

 .مراقبت های پرستاری در اختالالت وابسته به مواد را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 

روانی مشتمل بر درمان دارویی و سایر درمان های زیستی و درمان درمان های جسمی بیماریهای دانشجو با 

 آنها آشنا باشد. های روانشناختی
 

  اهداف اختصاصی 

 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع طبقه بندی داروهای مورد استفاده در روانپزشكی را شرح دهد 

 .موارد مصرف هر کدام از داروها را بیان کند 



  اثر داروها را مشخص کند.مكانیسم 

 .عوارض جانبی مربوط به مصرف طوالنی مدت و قطع داروها را بیان کند 

 .مراقبتهای پرستاری مربوط به هر کدام از داروها را بیان کند 

  ( سایر درمانهای زیستی موجود برای بیماران روانی مشتمل بر شوك درمانی الكتریكیECT  ، نوردرمانی )

 کمك دارو  را شرح دهد. ، روان جراحی  ومصاحبه بهاز خواب   محرومیت

 .مراقبتهای پرستاری و عوارض جانبی مربوط به درمان با شوك الكتریكی را بیان کند 

 .انواع درمان های متداول روانشناختی بیماریهای روانی را بیان کند 
 

 هدف کلی 

 آشنا باشد. دانشجو با فوریت های روانپزشكی و اقدامات پرستاری مربوط به آنها
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع فوریت های روانپزشكی را توضیح دهد 

 .انواع اقدامات پرستاری در سطوح مختلف پیشگیری در اینگونه بیماران را بیان کند 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی              تركیبی                            

 شرايط اجراء

، سامانه نوید، کامپیوتروسایل و تسهیالت کمك آموزشی شامل: پاورپوینت  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تكمیل کنید 

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

 مطالعهشده برای 
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  

(. نشر 2و  1حمدرفیع، فرامرزیان زهره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان م .3

 .1331خسروی، سال 

بر اساس سرفصل های کتاب 

و عناوین هرجلسه مشخص 

 می باشد

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

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

آن را  فایل  ، مشخصات آن را ذکر کنید وبه دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

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

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

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


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

، 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 ارزيابی 

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

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

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

 مثال

ازمون مبحث 

امه نیازسنجی در برن

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/33تا  14/7/33از  24/7/33تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 های دانشجويانتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتكال 

 

 پروژه درسی 

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

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

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

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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امكان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمك ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفكر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تكم ریامكان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

 شماره
عنوان 

 تكلیف
 شرح تكلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

 مهلت فیدبك

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تكلیف

1 
ل تكلیف او

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یك 

ه هفته پس از ارائ

 تكلیف

 یك هفته پس

فتكلیاز ارائه   

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه

 مدو تكلیف 2

 کالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداکثر یك 

ه هفته پس از ارائ

 تكلیف

 یك هفته پس

فاز ارائه تكلی  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درك 

 مفاهیم مربوطه



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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 1 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تكالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

   12حداقل نمره قبولی                                      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 پرستاری بیماری های روان درس زمانبندی جدول

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امكانات مورد 

 نیاز
 روش ارزشیابی

1/11/1333 12-8 

تعریف و طبقه بندی 

اختالالت روانی بر 

 DSMاساس 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 اختالل اسكیزوفرنی 12-8 12/11/1333
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 سفیدتخته 

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 

13/11/1333 12-8 
دارو درمانی در 

 اختالالت روانی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

22/11/1333 12-8 
دارو درمانی در 

 اختالالت روانی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

3/12/1333 12-8 
سایراختالالت 

 سایكوتیك

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 

 اختالالت خلقی 12-8 12/12/1333
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 

 اختالالت اضطرابی 12-8 17/12/1333
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 

 اختالالت سوماتوفرم 12-8 24/12/1333
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 

 اختالالت تجزیه ای 12-8 22/1/1422
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 
 



 اختالالت انطباقی 12-8 23/1/1422
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

 اختالالت شخصیت 12-8 1/2/1422
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

 اختالالت جنسی 12-8 12/2/1422
دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

13/2/1422 12-8 
اختالالت مربوط به 

 مصرف مواد

دکتر 

 بذرافشان

 مجازی
 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

 اختالالت شخصیت 12-8 22/2/1422
دکتر 

 بذرافشان

 مجازی
 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

2/3/1422 12-8 

های غیر  درمان

داروئی در 

 روانپزشكی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

2/3/1422 12-8 

های  فوریت

روانپزشكی و 

مراقبتهای پرستاری 

 مربوطه

دکتر 

 بذرافشان
 مجازی

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

 سواالت شفاهی 

 

 

 


