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 دانشكده پرستاري و مامايي 
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد    

  1395-96سال تحصيلي      ل اول نيمسا

 درس پرستاري بهداشت روان  به بررسي موضوعات مرتبط با بهداشت روان و نيازهاي انسان مي پردازد. مقدمه:
 

يماريهاي آشنايي دانشجو با اصول و مباني بهداشت روان، انسان و نيازهاي اساسي او، مفهوم خويشتن، علل و عوامل بروز ب :هدف كلي
رواني و طرق پيشگيري از آنها با تاكيد بر مراقبتهاي اوليه در مراحل مختلف رشد و ارائه مداخالت منطقي در جهت حفظ و توسعه 

 سالمت روان فرد، خانواده و جامعه
 

 اهداف رفتاري:        
 مفهوم سالمت و بهداشت رواني و پيوستار آن را شرح دهد. .1
 د بهداشت روان را بيان كند. اصول،معيار، اهداف و حدو .2
 تاثير شخصيت بر بهداشت رواني را شرح دهند. .3
 اهميت انگيزه رفتار انسان در بهداشت روان را شرح دهد. .4
 نقش خانواده، مدرسه و جامعه را در سالمت روان توصيف نمايد. .5
 نياز را تعريف كرده و نقش آن در تامين سالمت روان را توضيح دهد. .6
 و آسيب هاي اجتماعي را در سه سطح توضيح دهد.  ي هاي روانيپيشگيري از بيمار .7
 نقش مذاهب الهي در پيشگيري و درمان اختالالت رواني را بيان كند. .8
 روانپرستار را تعريف نموده و اجزا تيم روانپزشكي، نقش ها و آينده روانپرستاري را شرح دهد. .9

 را بيان نمايد.تاريخچه بهداشت روان، روانپرستاري و مراكز روانپزشكي  .10
انسان را از ديدگاههاي مختلف تعريف كرده و ويژگي ها،نيازها، تواناييها و اهميت شناخت آن را از نظر بهداشت روان شرح  .11

 دهد.
مفهوم خود  راتعريف كرده و ابعاد، انواع، علل پيدايش خويشتن، منابع ارزشمندي و خصوصيات افراد با احساس ارزشمندي  .12

 رح دهد.باال و پايين را ش

 پرستاري بهداشت روان نام درس:  
 واحد 2: تعداد واحد
 نظري نوع واحد:

  كارشناسي پرستاريمقطع و رشته تحصيلي: 
 روانشناسي فردي و اجتماعي: يا همزماندروس پيشنياز 

 2206تلفن داخلي دفتر: 
 30/14-30/15يكشنبه ت حضور در دفتر: ساعا

 مريم مقيميانمدرس : 
Email    :m-moghimian@iaun.ac.ir                                                      

 4كالسمكان كالس :  
 شنبهروز كالس : 

 15/8-10:ساعت كالس 
 22/8/95تاريخ امتحان ميان ترم:

 22/10/95 :تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



ارتباط و ارتباط درماني را تعريف نموده ، مراحل، تكنيك ها، موانع، سدهاي ارتباط درماني و كاربرد آن در روانپرستاري را بر  .13
 اساس فرايند پرستاري را توضيح دهد.

 عالمت شناسي ، معاينه رواني، سبب شناسي و فرايند پرستاري در اختالالت رواني را شرح دهد. .14
با آن را  يف نموده و تئوريهاي مختلف، علل ايجاد كننده، تاثير آن بر ارگانيسم، پيشگيري، مقابله و تطابقاسترس را تعر .15

 توضيح دهد.
 بحران را تعريف نموده و انواع ، مراحل، مداخله و پيشگيري از آن را شرح دهد .16

 
 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهي -سخنراني روش تدريس:

 
 فعاليتهاي فراگيران:

 حضور به موقع در كالس -1
 شركت در بحث هاي كالس -2
 تحقيق و ارائه تازه هاي بهداشت روان در صورت تمايل -3

 روش ارزشيابي:
                              %5حضور و غياب  -3                     %5فعاليت كالسي و كوئيز  -2                       %25امتحان ميان ترم  -1
 %65امتحان پايان ترم  - 4
تكليف تا يك هفته قبل از  ( باتاييد اوليه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداكثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -5

 امتحان پايان ترم)
 

 منابع اصلي درس:

 )1392، سبزوار، انتظار(1كوشان محسن و همكاران، بهداشت روان  .1
2. Carson VB. Nursing Program. Philadelphia: W.B. Saunders (2011) 

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

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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 رئوس مطالب تاريخ رديف
اجزا  -روانپرستار -شكيتاريخچه بهداشت روان، روانپرستاري و مراكز روانپز -بيان طرح درس 27/6/95 1

محيط درماني مفهوم سالمت و بهداشت  -تيم روانپزشكي، نقش ها و آينده روانپرستاري
 همه گير شناسي اختالالت رواني -رواني و پيوستار آن

و آسيب  پيشگيري از بيماري هاي رواني -معيار ها، اصول، اهداف و حدود بهداشت روان  3/7/95 2
 -نقش مذاهب الهي در پيشگيري و درمان اختالالت رواني  -هاي اجتماعي در سه سطح

 نقش خانواده، مدرسه و جامعه در سالمت روان
 تاثير شخصيت بر بهداشت رواني 10/7/95 3
 ادامه مطالب 17/7/95 4
 نياز و نقش آن در تامين سالمت رواناهميت انگيزه و 24/7/95 5
ي ها، نيازها، تواناييها و اهميت شناخت آن از نظر انسان از ديدگاههاي مختلف و ويژگ 1/8/95 6

 بهداشت روان
مفهوم خود ، ابعاد، انواع، علل پيدايش خويشتن، منابع ارزشمندي و خصوصيات افراد با  8/8/95 7

 احساس ارزشمندي باال و پايين
 بقاسترس ، علل ايجاد كننده، تاثير آن بر ارگانيسم، پيشگيري، مقابله و تطا 15/8/95 8
 بحران و انواع ، مراحل، مداخله و پيشگيري از آن  -امتحان ميان ترم 22/8/95 9
ارتباط و ارتباط درماني ، مراحل، موانع، سدهاي ارتباط درماني و كاربرد آن در روانپرستاري  29/8/95 10

 را بر اساس فرايند پرستاري
 تكنيك هاي ارتباط و ارتباط درماني 6/9/95 11
 ادامه مطالب 13/9/95 12
 عالئم و نشانه ها در اختالالت رواني 20/9/95 13
 تعطيل رسمي 27/9/95 14
 فر ايند پرستاري در اختالالت رواني 4/10/95 15
 ادامه مطالب 11/10/95 16
 امتحان پايان ترم 22/10/95 17

 

 


