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 106ضمارٌ كالس:  

 

آشنايي دانشجو با اصول و مباني بهداشت روان،انسان و نيازهاي اساسي او،مفهوم خويشتن،علل و عوامل موثر در بروز  :َذف كلی درس

بيماريهاي رواني،و طرق پيشگيري  از آنها با تاكيد بر مراقبت هاي اوليه بهداشت روان در مراحل مختلف رشد وارائه مداخالت منطقي 

 رد،خانواده و جامعهدر جهت حفظ وتوسعه سالمت روان ف

   منابع اصلي:

 6231( تأ ليف :محسن كىشان ،سعيد واقعي3روان پرستاري)بهداشت روان  -6

Carson, V.B .Mental Health Nursing , Philadelphia :WB . Saunders. 3-  

  عىاييه مًرد  بحث تاريخ جلسٍ

1 16/11/93 

. 

 
وتعريف روانپرستاريتاريخچه روان پرستاري در ايران و جهان   

 

 نقش هاي روان پرستار ،مراكز روانپزشكي و خصوصيات فيزيكي اين مراكز 23/11/93 2
 

 

 محيط درماني و نقش پرستار در آن ،اصول ،حدود و اهداف بهداشت رواني و انواع پيشگيري 30/11/93 3
 

 

4 7/12/93  
رواني،انگيزه هاي رفتار و نيازهاي اساسي انسان و نقش خانواده ،مدرسه و اجتماع در تامين بهداشت 

 نقش آن در بهداشت رواني
 

 امتحان از مطالب تدريس شده ،تعريف انسان از ديدگاه هاي مختلف 14/12/93 5

 صفات مشترك و ويژگي هاي انسان،توانايي هاي بالقوه و بالفعل انسان و اهميت شناخت آنها .21/12/93 6

ابعاد خود ،علل پيدايش مفهوم خود ،رشد و تكامل پنداشت از خود تصوير و 28/12/93 7  
 

منابع احساس ارزشمندي و خصوصيات افراد با احساس ارزشمندي باال و پايين ،نقش مذاهب در  20/1/94 8
 پيشگيري و درمان بيماري هاي رواني

 

 انواع و مراحل بحران،مداخله در بحران 27/1/94 9
 

علل ايجاد كننده آن ،پاسخ هاي فيزيولوژيكي و روانشناختي به استرساسترس و  .3/2/94 10  
 

 فرآيند پرستاري در استرس ،انواع و عوامل موثر در ارتباط ،مراحل و تكنيك هاي ارتباط درماني 10/2/94 11
 



 نشانه شناسي در اختالالت رواني 17/2/94 12
 

 

شناخت در فرآيند پرستاري)مصاحبه(امتحان از مطالب تدريس شده،بررسي و  24/2/94 13  
 

 فرآيند پرستاري در بيماران مبتال به اختالالت رواني 31/3/94 14
 

 سبب شناسي اختالالت رواني و نظريه هاي روانشناختي مربوط به آن 7/3/94 15
 

 نظريه هاي رفتار گرايي و شناخت گرايي ،مرور مطالب و رفع اشكال 14/3/94 16
 

 دانشجويان: وظايف
 
 حضور به موقع سر كالس -
 
 رعايت نظم و ترتيب و ادب و احترام -
 
 شركت فعال در پرسش وپاسخ و بحث گروهي در كالس-
 
 انجام تكاليف مربوط به دانشجويان در كل دوره آموزشي-
 
 

 :تكاليف دانشجويان

 آمادگي دانشجو در هر جلسه تدريس و پاسخگويي به سواالت مربوط به جلسات تدريس شده)قبلي( -

 پيش خواني مطالب مربوط به درس جديد و آمادگي جهت فراگيري بهتر مطالب-

 تكاليف اختياري:

 جمع بندي مطالب درس جديد  به صورت خالصه و ارائه خالصه به مدرس،قبل از شروع درس جديد -

 ت فعال در ارائه درس جديد و پاسخ گويي به سواالت مربوطهشرك-

 ارائه يك جلسه سخنراني-

 ترجمه  يك مقاله علمي و تحويل اصل مقاله و ترجمه ان و ارائه مقاله سر كالس-
 

 تاريخ امتحانات

 
 

 

18/12/89  
انگيزه ها و نيازها(-بهداشت رواني-محيط درماني-)تاريخچه روانپزشكي و روان پرستاري  

 

 

17/2/90 

 )ميان ترم(

 

انگيزه ها ونيازهاي -بهداشت رواني-محيط درماني-)تاريخچه روانپزشكي و روانپرستاري
نقش مذاهب الهي در پيشگيري و درمان بيماري -مفهوم خود-نيازها و توانايي هاي او-انسان

بحران(-هاي رواني  
 

24/2/90 
اختالالت روانينشانه شناسي در  –ارتباط وارتباط درماني –)استرس   

 

17/3/90 

 )پايان ترم(

 كل مطالب ارائٍ ضذٌ


