
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 04/7/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14 ساعت:                    شنبه سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 روانشناسیتاریخچه :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. روانشناسیدانشجو با تاریخچه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  .تاریخچه اي از روانشناسی و روانپزشكی بيان كند 

 ترکیبی       /         مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 ترکیبی نوشته شود.طبق فرمت طرح دوره 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

 درس کلیات  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 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


  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 07/7/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 04تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 و مبانی بهداشت رواناصول :  جلسهعنوان 

بهداشت روان  اصول بهداشت روان و نقش خانواده ، مدرسه و جامعه در تامين دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 و انواع پيشگيري آشنا باشد.

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نقش خانواده را در ارتقا سالمت روان افراد توضيح دهد 

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

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

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 0/8/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 پایه هاي زیستی رفتار:  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. نقش عوامل شيميایی مغز در ایجاد اختالالت روانی بادانشجو :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .با آناتومی و فيزیولوژي مسير انتقال پيام عصبی و دستگاه اعصاب آشنا باشد 

 .نقش عوامل زیستی در ایجاد اختالالت روانی را توضيح دهد 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/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. درس :منبع 

 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 11/8/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 انسان و نيازهاي انسان :  جلسهعنوان 

 خصوصيات انسان و نيازهاي انسان آشنا باشد. دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .ویژگی هاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 

 .نيازهاي انسان از دیدگاه هاي مختلف را توضيح دهد 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 
 

 پنجمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 18/8/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 خود و مفهوم از خود :  جلسهعنوان 

 مفهوم از خود آشنا باشد. دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .خود و مفهوم از خود را بيان كند 

 .فاكتورهاي تاثيرگذار در شكل گيري مفهوم از خود را بيان كند 

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

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده  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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 

 ششمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 01/8/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مكاتب روانشناسی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. انواع مكاتب روانشناسی دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع مكاتب روانشناسی را بيان كند 

 .مكاتب مختلف روانشناسی را با یكدیگر مقایسه كند 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 

 هفتمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 0/9/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 موثر )بخش اول(ارتباط  :  جلسهعنوان 

 مفهوم ارتباط و نحوه برقراري آشنا باشد. با دانشجو:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 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 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دهد/تشریحیدانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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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 هشتمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 9/9/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 موثر )بخش دوم(ارتباط  :  جلسهعنوان 

 مفهوم ارتباط و نحوه برقراري آشنا باشد. با دانشجو:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 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 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دهد/تشریحیدانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 
 

 نهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 11/9/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 موثر )بخش سوم(ارتباط  :  جلسهعنوان 

 مفهوم ارتباط و نحوه برقراري آشنا باشد. با دانشجو:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 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 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دهد/تشریحیدانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 

 دهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 02/9/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بحران و مداخله در بحران :  جلسهعنوان 

 انواع بحران و مداخله در بحران آشنا باشد. دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .انواع بحران را توضيح دهد 

 .مدل هاي موجود جهت مداخله در بحران ها را توضيح دهد 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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


 

 

 يازدهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 24/9/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 و سازگاري اضطراب :  جلسهعنوان 

 و نحوه سازگاري آشنا باشد. اضطراب دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. اضطراب 

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

  را توضيح دهد. اضطرابمداخالت موثر جهت سازگاري با 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/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. درس :منبع 
 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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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 دوازدهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 7/14/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 تعارض و ناكامی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. مفاهيم تعارض و ناكامی دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توضيح دهد تعارض و ناكامی را. 

 .انواع تعارض و روش هاي حل آن را بيان كند 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 سیستم کامپیوترکالس درس ،  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق  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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت 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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 سیزدهمجلسه 

 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 10/14/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 عوامل موثر در ایجاد بيماري هاي روانی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. عوامل موثر در ایجاد بيماري هاي روانی دانشجو با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توضيح دهد دیدگاه هاي مختلف در مورد علل ایجاد اختالالت روانی را. 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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 چهاردهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 01/14/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 افسردگی و انواع آن :  جلسهعنوان 

 .آشنا باشد افسردگی و انواع آن اختالل دانشجو با :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .افسردگی را بيان كند 

 .انواع اختالل افسردگی را توضيح دهد 

 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپیوترکالس درس ، سیستم  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح 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  
 1931(. نشر خسروي، سال 2و  1حمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري 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 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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 پانزدهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 08/14/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  بازنگری:تاريخ تدوين / 

 

 اورژانس هاي روانپزشكی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. علل اقدام به خودكشی و روش هاي مقابله با آن دانشجو با :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را با بهره گيري از نظریات موجود در این زمينه توضيح دهد. خودكشیعلل 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

 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 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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 شانزدهمجلسه 

 هوشبریمقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               هوشبری:    پرستاری                                               گروه آموزشی:    دانشکده

 1/11/1044تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصیلی  :  

 8-14شنبه                    ساعت:  سهروز:        بهداشت رواننام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مقابله هاي مذهبی از دیدگاه دین اسالم :  جلسهعنوان 

 نقش مذهب الهی در پيشگيري و درمان اختالالت روانی آشنا باشد. دانشجو با :  جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. نقش مذهب الهی در پيشگيري و درمان اختالالت روانی 
 ترکیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

 کالس درس ، سیستم کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو     تکلیف     فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تكاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه 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  
 ( نشر خسروي، سال 2و  1بذرافشان محمدرفيع، فرامرزیان زهره. پرستاري و بهداشت روان .)1931. 

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

  درسکلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04مدت زمان :    

 دقیقه 4مدت زمان :   

 دقیقه 11 مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 
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