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 داوشکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آتاد    

 1396-97سال تحصيلی       ايلل ساويم

با تاکیذ بر شناخت بیواریهای روانپسشکی و هرالبتهای پرستاری به تشریح هوضوػات  2درس پرستاری بهذاشت رواى  مقدمٍ:

 هرتبظ هی پردازد. 

اط درهانی در بررسی و آهاده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر هذدجویاى و آشنایی با هشکالت انها، کاربرد ههارتهای ارتب :َدف کلی

 .تشخیص نیازهای جسوی، روانی و اجتواػی آنها و عرح و اجرای تذابیر پرستاری) از پیشگیری تا نوتوانی( بر اساس تشخیص های پرستاری

 اَداف رفتاری:        
 تؼریف و عبمه بنذی نوایذ.  DSMIVاختالالت روانی را بر اساس  .1

 ی) دارویی و غیر دارویی( و درهانهای هکول را شرح دهذ.انواع درهانهای هتذاول در روانپسشک .2

اختالالت اسکیسوفرنیک و سایر اختالالت سایکوتیک را تؼریف نووده ، انواع، اپیذهیولوشی، سبب شناسی، پیشگیری، درهاى،  .3

 توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ.

 لوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذاختالالت خلمی را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیو .4

 اختالالت اضغرابی را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ .5

 اى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذاختالالت سوهاتوفرم را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری، دره .6

 اختالالت تجسیه را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ .7

 ای پرستاری آى را ثوضیح دهذاختالالت انغبالی را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبته .8

 اختالالت شخصیت را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ .9

  اختالالت جنسی و هویت جنسی را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، پیشگیری، درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ .10

اختالالت شناختی)دلیریوم، دهانس، اختالل فراهوشی و سایر اختالالت شناختی( را تؼریف ، انواع،اتیولوشی، اپیذهیولوشی، پیشگیری،  .11

 درهاى، توانبخشی و هرالبتهای پرستاری آى را ثوضیح دهذ

بخشی و هرالبتهای پیذهیولوشی، پیشگیری، درهاى، تواناختالل هربوط به هصرف هواد)سوء هصرف( را تؼریف  ، انواع،اتیولوشی، ا .12

 وضیح دهذپرستاری آى را ت

 فوریت های روانپسشکی با تاکیذ بر خودکشی را بیاى نووده  و هرالبتهای پرستاری آى را شرح دهذ.  .13

 رواى  پرستاری بیواریهایوام درس:  

 واحذ 2: تؼداد ياحد

 نظری وًع ياحد:

  کارشناسی پرستاریمقطغ ي رشتٍ تحصيلی: 
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 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهی -سخنرانی ريش تدريس:

 

 فؼاليتُای فراگيران:

 حضور به هولغ در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -2

 رواى در صورت توایلتحمیك و ارائه تازه های بیواریهای  -3

 ريش ارزشياتی:

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

 %65پايان ترم امتحان  - 4

) باتاییذ اولیه هوضوع و تحویل تکلیف تا یک هفته لبل از  نوره فوق برناهه 1حذاکثر ارائٍ مقالٍ مرتثط تا مًضًػات درس:  -5
 اهتحاى پایاى ترم(
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