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ىام نعئَل درس (اظحاد درس) :دکحص اظاقی
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آدرس دفحص :داىؼکسه پصظحاری و نانایی

Email: otaghi-m@medilam.ac.ir
ٌسف کلی درس
 آػيایی و فصاگیصی داىؼجَیان اجاق غهل ةا نفاٌیم پایً ةٍساػث روان
 درك و ةصرظی ةیهار جدث غهل جصاخی از ىظص ىیازٌای رواىی و ىدَه پاظزگَیی ةً ایو ىیازٌا در اجاق غهل
 کعب نٍارت در کارةصد نفاٌیم پایً ةٍساػث روان ظی ارجتاط ةا ةیهار و راىَاده وی



اٌساف رفحاری ( ٌسف رفحاری دارای نزاظب ،فػل رفحاری ،درجً و نػیار و ػصایط اىجام اظث)

خیعً ػيارحی ٌ -ص یک از داىؼجَیان در پایان ایو دوره ةحَاىس ةا ؾدث  90درؾس:
.1

ةٍساػث روان و ةیهاری رواىی را جػصیف کيس (داىغ).

.2
.3

غَانل فصٌيگی نؤدص ةص ىگصش در رؿَص ةیهاری و ظالنث روان را ةدخ کيس (ججضیً و جدلیل)
اٌساف ةٍساػث رواىی در ظعَح نزحلف پیؼگیصی را ػصح دٌس (داىغ).

.4

ةٍساػث رواىی در دوره ٌای نزحلف زىسگی را نقایعً ىهایس (درك).

.5

اٌهیث راىَاده و نسرظً را در جضهیو ةٍساػث رواىی ػصح دٌس (درك).

.6

ةٍساػث رواىی در جانػً را ػصح دٌس (داىغ).

.7
.8

نفٍَم رَد و اةػاد نصةَط ةً آن را ػصح دٌس (داىغ).
غَانل کلیسی نؤدص ةص جکانل رَد را ةدخ ىهایس (ججضیً و جدلیل).

.9

فصایيس پصظحاری را ةصای افصادی کً دچار ارحالل در نفٍَم رَد ػسه اىس ،جيظیم ىهایس (کارةصد).

 . 10ىیازٌای اظاظی اىعان را ػصح دٌس (داىغ).
 . 11دیسگاه ٌای نزحلف در نَرد ىیازٌای اىعان را جَضیح دٌس (داىغ).
 . 12در نَرد اولَیث ةيسی ىیازٌای اىعان ةص اظاس دیسگاه ٌای نزحلف ةدخ ىهایس (ججضیً و جدلیل)
 . 13غالئم و ىؼاىً ٌای اضعصاب را ػياظایی ىهایس (درك)
 . 14اظحصس ،پاظذ ةً اظحصس و نصاخل آن را جَؾیف کيس (داىغ).
 . 15نکاىیعم ٌای دفاغی افصاد را جؼزیؽ دٌس (درك)
 .16نسارالت پصظحاری نؤدص ةص کاٌغ جيیسگی را ػصح دٌس (درك)
 . 17ةدصان را جػصیف کصده و رؿَؾیات و اىَاع آن را ىام ةتصد (داىغ).
 . 18در نَرد نصاخل جکانلی و ةدصان ٌای ٌص دوره زىسگی ةدخ و جتادل ىظص ىهایس (ججضیً وجدلیل).
 . 19روش ٌای نسارلً در ةدصان را در ارجتاط ةا نسدجَ ةً کار ةيسد (کارةصد)
 . 20ارجتاط درناىی را جػصیف و نصاخل آن را ػصح دٌس (داىغ).
 . 21غَانل اظ اظی جأدیصگشار ةص ارجتاط را جتییو ىهایس (درك).
 . 22جفاوت ةیو ارجتاط اجحهاغی و ارجتاط درناىی را ةیان ىهایس (درك).
 . 23اٌساف و خیعً ٌای ارجتاط درناىی را ةدخ ىهایس (ججضیً و جدلیل).
 . 24روش ٌای نزحلف در جعٍیل ارجتاظات را جتییو ىهایس (درك).
 . 25وظایف غهسه در ٌص یک از نصاخل ارجتاط درناىی را ةیان ىهایس (داىغ).
 .26راٌتصدٌای کالنی و غیصکالنی را در جػانل ةا ةیهاران ةً کار ةيسد (کارةصد).
 . 27غلل و غَانل نؤدص در ةصوز ارحالالت رواىی را ػصح دٌس (داىغ).
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 . 28غَانل زنیيً ظاز ،آػکار کييسه و ىگٍسارىسه را ػياظایی ىهایس (ججضیً و جدلیل).
 . 29نتاىی اولیً ىؼاىً ػياظی ارحالالت رواىی را ةیان نایس (داىغ).
 . 30اؾَل نػایيً وضػیث رواىی ( ) MSEرا فٍصظث ىهایس (داىغ).
 . 31اجضای نزحلف وضػیث رواىی و چگَىگی ةصرظی آن را ػصح دٌس (داىغ).
 . 32اىَاع نصگ را ىام ةتصد (داىغ)
 . 33واکيغ در ةصاةص نصگ رَد را جؼصیح ىهایس (درك)
 . 34ةصىانً نصاقتحی در نصاخل پایاىی ةیهاری جسویو ىهایس (کارةصد)
 . 35ىیازٌای ةیهاران روةً نصگ را جؼزیؽ دٌس (درك)
 .36ظَگ و ظَگَاری را جػصیف کيس (داىغ)
 . 37اىَاع واکيغ ٌای ظَگ را ػصح دٌس (درك)
 . 38نصاخل ظَگ را جتییو ىهایس (درك)
 . 39اىَاع ظَگ ةیهارگَىً را ػصح دٌس (درك)
 . 40اقسانات درناىی و نصاقتحی از افصاد داغسیسه را جيظیم ىهایس (کارةصد)


خیعً غاظفی ٌ -ص یک از داىؼجَیان در پایان ایو دوره ةحَاىس ةا ؾدث  90درؾس:

.1
.2

کحب ،نقاالت ،نجالت  ،ظزيصاىی ٌا ،فیلم ٌا و  ...نصجتط ةا ظالنث روان را نعالػً ىهایس (جَجً و دریافث).
در رؿَص راٌتصدٌای ارجقای ظالنث روان ظؤال ةپصظس (جَجً و دریافث).

.3

در نتاخخ کالظی داوظلتاىً ػصکث ىهایس (واکيغ).

.4

افکار ،اخعاظات ،ةاورٌا و غقایس رَد را در رؿَص نتاخخ ظالنث روان ةیان ىهایس (ارزش گشاری).

.5
.6

ةصای جَجیً افکار ،اخعاظات ،ةاورٌا و غقایس رَد در رؿَص نتاخخ ظالنث روان نػیارٌای ارزػی ارائً ىهایس (ظازناىسٌی ارزش ٌا).
آدار و ىؼاىً ٌای ظالنث روان را در گفحار و رفحار رَد ىؼان دٌس (جتلَر ػزؿیث).



خیعً رواىی /خصکحی ٌ -ص یک از داىؼجَیان در پایان ایو دوره ةحَاىس ةا ؾدث  90درؾس:

.1

ةا اظحفاده از نٍارت ٌای گَش دادن و ةازرَرد در ةدخ ٌای کالظی نؼارکث فػال ىهایس (دقث).

.2
.3

آنَرحً ٌا را در غهل ةً کار گیصد (از جقلیس جا غادی ػسن).
جکالیف را ارائً ىهایس (اجصای نعحقل).



وظایف داىؼجَیان (جکالیف داىؼجَ در ظَل جصم ) :ػصکث در پصظغ و پاظذ ،ةدخ ٌای کالظی ،کارگاه ،آزنَن ٌای نیان جصم و پایان جصم



نياةع اؾلی ( ةا رغایث اؾَل نيتع ىَیعی ودادن ىؼاىی ةصای جٍیً آىٍا ػانل کحاةزاىً ،کحاب فصوػی ،ایيحصىث).....،




نيتع اؾلی :کَػان ،ندعو  -واقػی ،ظػیس .ةٍساػث رواىی ةصای داىؼجَیان رػحً اجاق غهل .چاپ چٍارم .جٍصان :اىسیؼً رفیع؛ 1394

ظایص نياةع:

کحاب ٌا یا درظيانً ٌای جانع پصظحاری ةٍساػث روان یا روان پصظحاری ( ) 1از ىَیعيسگاىی ىظیص ظػیس ػانلَ ،جهیلً ندحؼهی ،فاظهً ىَغاىی،
خهیسه غظیهی ،یسالً جيحی ،قٍصنان ندهَدی ،ظػیس خاجی آقاجاىی ،اخهسغلی اظسی ىَقاةی و  ،...آرصیو چاپ





Carson VB. Mental Health Nursing (Last edition). Philadelphia: WB Saunders
روش جسریط :جسریط غیصنعحقیم ،کارگاه ،ةدخ گصوٌی ،پصظغ و پاظذ ،ىهایغ اظالیس ،پزغ فیلم آنَزػی



وظایل کهک آنَزػی نَرد اظحفاده :ویسئَ پصوژکحَر ،ةُصد و ناژیک

روش ٌا و زنان ظيجغ و ارزػیاةی داىؼجَ و ةارم نصةَط ةً ٌصارزػیاةی (:ىَع انحداىات از لداظ ىدَه ظصاخی ظَال  -ةارم ةيسی  -زنان انحداىات و
جکالیف ذکص ػَد)
روش

ىهصه

جاریذ

خضَر فػال و نيظم در کالس

1

دوػيتً ٌا در ظَل جصم

16- 18

ػصکث در کارگاه درظی

3

دوػيتً ٌا در ظَل جصم

"

آزنَن نیان جصم ( 8ظؤال جعحی 4 ،جؼصیدی)

2+2

دوػيتً 97/7/30

"

آزنَن پایان جصم ( 24ظؤال جعحی 6 ،جؼصیدی)

6 +6

2

ظاغث

اغالم جاریذ و ظاغث جَظط آنَزش داىؼکسه



نقصرات درس و اىحظارات از داىؼجَیان
 رغایث ارالق اظالنی و خصفً پصظحاری-

رغایث نقصرات آنَزػی داىؼکسه پیصاپضػکی
ةازرَرد درك نعالب (نؼارکث در پصظغ و پاظذ ،ةدخ ٌای کالظی ،کارگاه ،آزنَن ٌای نیان جصم و پایان جصم)

-

ةً کار گیصی آنَرحً ٌا در غهل (ظی دوره جدؿیلی و در زىسگی ػزؿی و خصفً ای)

جسول زنان ةيسی ارائً ةصىانً درس ةٍساػث روان در اجاق غهل  ،ىیهعال اول 97- 98
*
1

جاریذ
97/7/2

ظاغث
16- 18

نسرس
دکحص اظاقی

غيَان
ةٍساػث رواىی

آنادگی الزم داىؼجَیان قتل ػصوع کالس
نعالػً در رؿَص رواىؼياظی غهَنی
آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی
آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی

2

97/7/9

"

اظحصس

"

3
4

97/7/16
97/7/23

"
"

ىیازٌای اىعان
ارجتاط و ارجتاط درناىی

"
"

5

97/7/30

"

رَدپيساری

"

آنادگی ةصای آزنَن نیان جصم
آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی

6
7

97/8/7
97/8/14

"
"

ارحالالت رواىی ()1
ارحالالت رواىی ()2

"
"

آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی
آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی

8
16

97/8/21

"

نصگ ،نصدن ،ظَگَاری

"

آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی

آزنَن پایان جصم

3

آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی
آنادگی الزم ةصای نؼارکث فػال در نتاخخ کالظی

