
 تسمٍ تؼالی 

 

 داوشکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آتاد    

  1396-97سال تحصيلی      ل ايل ويمسا

 درس پزستبری بْذاشت رٍاى  بِ بزرسی هَضَػبت هزتبظ بب بْذاشت رٍاى ٍ ًیبسّبی اًسبى هی پزداسد. مقدمٍ:
 

 آشٌبیی داًشجَ بب اصَل ٍ هببًی بْذاشت رٍاى، اًسبى ٍ ًیبسّبی اسبسی اٍ، هفَْم خَیشتي، ػلل ٍ ػَاهل بزٍس بیوبریْبی :َدف کلی

رٍاًی ٍ عزق پیشگیزی اس آًْب بب تبکیذ بز هزالبتْبی اٍلیِ در هزاحل هختلف رشذ ٍ ارائِ هذاخالت هٌغمی در جْت حفظ ٍ تَسؼِ 

 سالهت رٍاى فزد، خبًَادُ ٍ جبهؼِ
 

 اَداف رفتاری:        

 هفَْم سالهت ٍ بْذاشت رٍاًی ٍ پیَستبر آى را شزح دّذ. .1

 رٍاى را بیبى کٌذ.  اصَل،هؼیبر، اّذاف ٍ حذٍد بْذاشت .2

 تبثیز شخصیت بز بْذاشت رٍاًی را شزح دٌّذ. .3

 اّویت اًگیشُ رفتبر اًسبى در بْذاشت رٍاى را شزح دّذ. .4

 ًمش خبًَادُ، هذرسِ ٍ جبهؼِ را در سالهت رٍاى تَصیف ًوبیذ. .5

 ًیبس را تؼزیف کزدُ ٍ ًمش آى در تبهیي سالهت رٍاى را تَضیح دّذ. .6

 ٍ آسیب ّبی اجتوبػی را در سِ سغح تَضیح دّذ.  اًیپیشگیزی اس بیوبری ّبی رٍ .7

 ًمش هذاّب الْی در پیشگیزی ٍ درهبى اختالالت رٍاًی را بیبى کٌذ. .8

 رٍاًپزستبر را تؼزیف ًوَدُ ٍ اجشا تین رٍاًپششکی، ًمش ّب ٍ آیٌذُ رٍاًپزستبری را شزح دّذ. .9

 ًوبیذ.تبریخچِ بْذاشت رٍاى، رٍاًپزستبری ٍ هزاکش رٍاًپششکی را بیبى  .10

اًسبى را اس دیذگبّْبی هختلف تؼزیف کزدُ ٍ ٍیژگی ّب،ًیبسّب، تَاًبییْب ٍ اّویت شٌبخت آى را اس ًظز بْذاشت رٍاى شزح  .11

 دّذ.

هفَْم خَد  راتؼزیف کزدُ ٍ ابؼبد، اًَاع، ػلل پیذایش خَیشتي، هٌببغ ارسشوٌذی ٍ خصَصیبت افزاد بب احسبس ارسشوٌذی  .12

 ببال ٍ پبییي را شزح دّذ.

 پزستبری بْذاشت رٍاى وام درس:  

 ٍاحذ 2: تؼداد ياحد

 ًظزی وًع ياحد:

  کبرشٌبسی پزستبریمقطغ ي رشتٍ تحصيلی: 

 رٍاًشٌبسی فزدی ٍ اجتوبػی: يا َمسماندريس پيشىياز 

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 8-10 شٌبِدٍ ت حضًر در دفتر:ساػا

 هزین همیویبىمدرس : 

Email    :mmoghimian243@gmail.com                                                      

 3کالسمکان کالس :  

 شٌبِريز کالس : 

 15/10-12:ساػت کالس 

 20/8/96:تاريخ امتحان ميان ترم

 27/10/96 :تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



ارتببط ٍ ارتببط درهبًی را تؼزیف ًوَدُ ، هزاحل، تکٌیک ّب، هَاًغ، سذّبی ارتببط درهبًی ٍ کبربزد آى در رٍاًپزستبری را بز  .13

 اسبس فزایٌذ پزستبری را تَضیح دّذ.

 ػالهت شٌبسی ، هؼبیٌِ رٍاًی، سبب شٌبسی ٍ فزایٌذ پزستبری در اختالالت رٍاًی را شزح دّذ. .14

بب آى را  ٍ تئَریْبی هختلف، ػلل ایجبد کٌٌذُ، تبثیز آى بز ارگبًیسن، پیشگیزی، همببلِ ٍ تغببك استزس را تؼزیف ًوَدُ .15

 تَضیح دّذ.

 بحزاى را تؼزیف ًوَدُ ٍ اًَاع ، هزاحل، هذاخلِ ٍ پیشگیزی اس آى را شزح دّذ .16
 

 پزسش  ٍ پبسخ                           -بحث گزٍّی -سخٌزاًی ريش تدريس:

 

 فؼاليتُای فراگيران:

 حضَر بِ هَلغ در کالس -1

 شزکت در بحث ّبی کالس -2

 تحمیك ٍ ارائِ تبسُ ّبی بْذاشت رٍاى در صَرت توبیل -3

 ريش ارزشياتی:

                              %5حضًر ي غياب  -3                     %5فؼاليت کالسی ي کًئيس  -2                       %25امتحان ميان ترم  -1

 %65امتحان پايان ترم  - 4

تکلیف تب یک ّفتِ لبل اس  ) ببتبییذ اٍلیِ هَضَع ٍ ارائِ ًوزُ فَق بزًبهِ 1حذاکثز ارائٍ مقالٍ مرتثط تا مًضًػات درس:  -5
 اهتحبى پبیبى تزم(

 

 مىاتغ اصلی درس:

 (1392، سثسيار، اوتظار)1کًشان محسه ي َمکاران، تُداشت ريان  .1

2. Carson VB. Nursing Program. Philadelphia: W.B. Saunders (2011) 

 

 مىاتغ جُت مطالؼٍ تيشتر:

1. Boyed MA. Psychiatric Nursing Contemporary Practice. 4  Ed. Philadelphia: W.B. 
Sunders (2011) 

2. Fortinash HW. Holoday Woret  PA. Psychiatric Mental Health Nursing. 4 ed. St Louis; 
Mosby (2013). 

3. Keltner NL. Psychiatric. Mental Health. St Louis: Mosby (2011). 
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 رئًس مطالة تاريخ رديف

اجشا  -رٍاًپزستبر -شکیتبریخچِ بْذاشت رٍاى، رٍاًپزستبری ٍ هزاکش رٍاًپش -بیبى عزح درس 25/6/95 1

هحیظ درهبًی هفَْم سالهت ٍ بْذاشت  -تین رٍاًپششکی، ًمش ّب ٍ آیٌذُ رٍاًپزستبری

 ّوِ گیز شٌبسی اختالالت رٍاًی -رٍاًی ٍ پیَستبر آى

ٍ آسیب  پیشگیزی اس بیوبری ّبی رٍاًی -هؼیبر ّب، اصَل، اّذاف ٍ حذٍد بْذاشت رٍاى  1/7/96 2

 -ًمش هذاّب الْی در پیشگیزی ٍ درهبى اختالالت رٍاًی  -ّبی اجتوبػی در سِ سغح

 ًمش خبًَادُ، هذرسِ ٍ جبهؼِ در سالهت رٍاى

 تؼطيل رسمی  8/7/96 3

 اداهِ هغبلب  15/7/96 4

 تبثیز شخصیت بز بْذاشت رٍاًی  22/7/96 5

 ًیبس ٍ ًمش آى در تبهیي سالهت رٍاى اّویت اًگیشُ ٍ 29/7/96 6

اس دیذگبّْبی هختلف ٍ ٍیژگی ّب، ًیبسّب، تَاًبییْب ٍ اّویت شٌبخت آى اس ًظز اًسبى  6/8/96 7

 بْذاشت رٍاى 

هفَْم خَد ، ابؼبد، اًَاع، ػلل پیذایش خَیشتي، هٌببغ ارسشوٌذی ٍ خصَصیبت افزاد بب  13/8/96 8

 احسبس ارسشوٌذی ببال ٍ پبییي

، تبثیز آى بز ارگبًیسن، پیشگیزی، همببلِ ٍ استزس ، ػلل ایجبد کٌٌذُ  -امتحان ميان ترم 20/8/96 9

 تغببك 

 حزاى ٍ اًَاع ، هزاحل، هذاخلِ ٍ پیشگیزی اس آى ب 27/8/96 10

ارتببط ٍ ارتببط درهبًی ، هزاحل، هَاًغ، سذّبی ارتببط درهبًی ٍ کبربزد آى در رٍاًپزستبری  4/9/96 11

 را بز اسبس فزایٌذ پزستبری 

  تببط ٍ ارتببط درهبًیتکٌیک ّبی ار 11/9/96 12

  اداهِ هغبلب 18/9/96 13

 ػالئن ٍ ًشبًِ ّب در اختالالت رٍاًی 25/9/96 14

 اداهِ هغبلب 2/10/96 15

 فز ایٌذ پزستبری در اختالالت رٍاًی 9/10/96 16

 اداهِ هغبلب 16/10/96 17

 

 


