
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی    (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

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

 1400/ 6/ 21 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12 ساعت:                    يک شنبهروز:        پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  بازنگری:تدوين /   تاريخ 
 

 نقشهای مختلف یك روانپرستار ، تاریخچه روانپرستاری و روانپزشکی:  جلسهعنوان 

دانشجو  بجا تاریخچجه روانپرسجتاری و روانپزشجکی، ن چقجها نقشجهای مختلجف یجك :     جلسههدف کلی  

 روانپرستار آشقا باشد.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 تاریخچه ای از روانشقاسی و روانپزشکی بهان كقد.   ▪

 نقش نای مختلف یك روانپرستار  را ت ضهح دند.  ▪

 ترکیبی          /           مجازی     حضوری         /     روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1ح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان م ▪

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 

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   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوم جلسه  

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

 1400/ 6/ 28 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

تامها  :    جلسهعنوان   در  جامعه  و  مدرسه   ، خان اده  نقش  و  روان  بهداشت  ان اع  اص ل  و  روان  بهداشت 
 پهشگهری

بهداشت روان  اص ل بهداشت روان و نقش خان اده ، مدرسه و جامعه در تامها دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 و ان اع پهشگهری آشقا باشد.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 دند. نقش خان اده را در ارتقا سالمت روان افراد ت ضهح  ▪

 نقش مدرسه و جامعه را در ارتقا سالمت روان افراد ت ضهح دند.  ▪

 ان اع پهشگهری در بهداشت روانی افراد را با مثال بهان كقد. ▪

 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

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


 
 
 
 

 سومجلسه  

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

 1400/ 7/ 4 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:         روز:       يک شنبه              پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 خص صهات محهط درمانی مقاسب برای به اران روانی :  جلسهعنوان 

 خص صهات محهط درمانی مقاسب برای به اران روانی آشقا باشد. دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 خص صهات یك محهط درمانی مقاسب جهت به اران روانی از نظر فهزیکی را ت ضهح دند. ▪

 روانی را ت ضهح دند.خص صهات یك محهط درمانی مقاسب جهت به اران روانی از نظر  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 
 
 

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


 
 

 چهارمجلسه  

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

 1400/ 7/ 11 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12روز:       يک شنبه                    ساعت:  پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 انسان و نهازنای انسان  :  جلسهعنوان 

 خص صهات انسان و نهازنای انسان آشقا باشد. دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 ویژگی نای انسان از دیدگاه نای مختلف را ت ضهح دند. ▪

 دند.نهازنای انسان از دیدگاه نای مختلف را ت ضهح   ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 انوام دند/تشریحیدانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

 پنجم جلسه  

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

 1400/ 7/ 18 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 خ د و مفه م از خ د   :  جلسهعنوان 

 خ د آشقا باشد.مفه م از  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 خ د و مفه م از خ د را بهان كقد.  ▪

 فاكت رنای تاثهرگذار در شکل گهری مفه م از خ د را بهان كقد.  ▪

 مشکالت مرتبط با اختالل در مفه م از خ د را بهان كقد.   ▪

 مراقبت نای پرستاری مرب ط به به اران مبتال به اختالل در مفه م از خ د را ت ضهح دند. ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 بی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکی منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

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


 

 

 ششم جلسه  

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

 1400/ 7/ 25 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ارتباط و ارتباط درمانی   :  جلسهعنوان 

 ارتباط و نح ه برقراری ارتباط درمانی آشقا باشد.مفه م  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 ارتباط را تعریف و اجزای تشکهل دنقده آن را ت ضهح دند. ▪

 ع امل تسههل كققده و م انع برقراری ارتباط را برش ارد.  ▪

 تکقهك نای م ثر در برقراری ارتباط را ذكر كقد.  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دند/تشریحی دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 

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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 هفتم جلسه  

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

 1400/ 8/ 9 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:         روز:       يک شنبه              پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ارتباط و ارتباط درمانی   :  جلسهعنوان 

 ارتباط و نح ه برقراری ارتباط درمانی آشقا باشد.مفه م  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 ارتباط را تعریف و اجزای تشکهل دنقده آن را ت ضهح دند. ▪

 ع امل تسههل كققده و م انع برقراری ارتباط را برش ارد.  ▪

 تکقهك نای م ثر در برقراری ارتباط را ذكر كقد.  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دند/تشریحی دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 هشتمجلسه  

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

 1400/ 8/ 16 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 م انع ارتباط درمانی :  جلسهعنوان 

 آشقا باشد. م انع ارتباط درمانیان اع  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 م انع برقراری ارتباط را برش ارد. ▪

 تکقهك نای م ثر در برقراری ارتباط را ذكر كقد.  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1ح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان م ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 نهمجلسه  

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

 1400/ 8/ 23 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نشانه شقاسی در اختالالت روانی  :  جلسهعنوان 

 ان اع عالئم و نشانه نای م ج د در به اران روانی آشقا باشد. دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 عالئم ذنقی به اران روانی را ت ضهح دند.  ▪

 عالئم عهقی به اران روانی را ت ضهح دند.  ▪

 با استفاده از مثال عالئم م ج د در به اران روانی را تشریح كقد. ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دند/تشریحی دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 دهمجلسه  

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

 1400/ 8/ 30 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بحران و مداخله در بحران  :  جلسهعنوان 

 ان اع بحران و مداخله در بحران آشقا باشد. دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 ان اع بحران را ت ضهح دند.  ▪

 مدل نای م ج د جهت مداخله در بحران نا را ت ضهح دند. ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 يازدهمجلسه  

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

 1400/ 9/ 7 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:         روز:       يک شنبه              پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 تقهدگی و سازگاری :  جلسهعنوان 

 سازگاری آشقا باشد.تقهدگی و نح ه  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 تقهدگی را ت ضهح دند.  ▪

 ع امل م ثر و تغههرات فهزی ل ژیکی نقگام م اجهه با استرس را بهان كقد.  ▪

 مداخالت م ثر جهت سازگاری با تقهدگی را ت ضهح دند.  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دند/تشریحی دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 دوازدهمجلسه  

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

 1400/ 9/ 14 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 فرایقد پرستاری  :  جلسهعنوان 

 پرستاری در به اران روانی آشقا باشد.فرایقد  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 .مراحل اجرای فرایقد پرستاری در به اران روانی را با استفاده از مثال ت ضهح دند  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •
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 سیزدهمجلسه  

 

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

 1400/ 9/ 21 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 فرایقد پرستاری  :  جلسهعنوان 

 پرستاری در به اران روانی آشقا باشد.فرایقد  دانشو  با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 .مراحل اجرای فرایقد پرستاری در به اران روانی را با استفاده از مثال ت ضهح دند  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1ح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان م ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

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


 

 

 چهاردهم جلسه  

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

 1400/ 9/ 28 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 علل و ع امل م ثر در ایواد به اریهای روانی   :  جلسهعنوان 

 علل و ع امل م ثر در ایواد به اریهای روانی آشقا باشد. دانشو  با :   جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 نقش ع امل زمهقه ساز در ابتالی افراد به اختالالت روانی را ت ضهح دند. ▪

افراد به اختالالت روانی را  نقش ع امل آشکار كققده و ارتباط آن با ع امل زمهقه ساز در ابتالی   ▪

 ت ضهح دند. 
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1ح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان )بذرافشان م ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

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


 

 

 

 پانزدهم جلسه  

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

 1400/ 10/ 5 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:          روز:       يک شنبه            پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظریه نای روانشقاختی در سبب شقاسی اختالالت روانی  :  جلسهعنوان 

 نظریه نای روانشقاختی در سبب شقاسی اختالالت روانی آشقا باشد. دانشو  با :   جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 علل ایواد به اری نای روانی را با بهره گهری از نظریات م ج د در ایا زمهقه ت ضهح دند. ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دند/تشریحی دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

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


 

 

 

 شانزدهم جلسه  

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

 1400/ 10/ 12 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12ساعت:           روز:       يک شنبه           پرستاری بهداشت روان نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 40 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نقش مذنب الهی در پهشگهری و درمان اختالالت روانی  :  جلسهعنوان 

 نقش مذنب الهی در پهشگهری و درمان اختالالت روانی آشقا باشد. دانشو  با :   جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشو   در پایان دوره باید بت اند: 

 را ت ضهح دند. نقش مذنب الهی در پهشگهری و درمان اختالالت روانی  ▪
 ترکیبی         /          مجازی   حضوری         /      روش آموزش :   

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو       تکلیف     فعالیت آموزشی :    

 دانشو  تکالهف مرب ط به ایا بخش را انوام دند/تشریحی عنوان و نوع آزمون : 

 مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب،  منبع درس :

▪ Psychiatric Mental Health Nursing (Psychiatric Mental Health Nursing 

(Fortinash)), by Katherine M. Fortinash , Patricia A. Holoday Worret , 5th 

Edition, 2011  

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

Eighth Edition, 2011  
 .1395(. نشر خسروی، سال 2و   1بذرافشان مح درفهع، فرامرزیان زنره. پرستاری و بهداشت روان ) ▪

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 
 

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

