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روان با تاکید بر شناخت بیماریهای روانپزشکی و مراقبتهای پرستاری به تشریح موضوعات  یماریهایدرس پرستاری ب مقدمه:

 مرتبط می پردازد. 

آماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان و آشنایی با مشکالت انها، کاربرد مهارتهای ارتباط درمانی در بررسی و  :هدف کلی

 .نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی آنها و طرح و اجرای تدابیر پرستاری) از پیشگیری تا نوتوانی( بر اساس تشخیص های پرستاریتشخیص 

 اهداف رفتاری:        
 تعریف و طبقه بندی نماید.  DSM5اختالالت روانی را بر اساس  .1

 مانهای مکمل را شرح دهد.انواع درمانهای متداول در روانپزشکی) دارویی و غیر دارویی( و در .2

اختالالت اسکیزوفرنیک و سایر اختالالت سایکوتیک را تعریف نموده ، انواع، اپیدمیولوژی، سبب شناسی، پیشگیری، درمان،  .3

 توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد.

 شی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهداختالالت خلقی را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخ .4

 اختالالت اضطرابی را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد .5

 اری آن را ثوضیح دهدرا تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستشبه جسمی اختالالت  .6

 را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهدای اختالالت تجزیه  .7

 را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد استرسی اختالالت .8

 اختالالت شخصیت را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد .9

 اختالالت جنسی و هویت جنسی را تعریف ، انواع،اتیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد  .11

دمانس، اختالل فراموشی و سایر اختالالت شناختی( را تعریف ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، اختالالت شناختی)دلیریوم،  .11

 درمان، توانبخشی و مراقبتهای پرستاری آن را ثوضیح دهد

بخشی و مراقبتهای اختالل مربوط به مصرف مواد)سوء مصرف( را تعریف  ، انواع،اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توان .12

 وضیح دهدپرستاری آن را ت

 فوریت های روانپزشکی با تاکید بر خودکشی را بیان نموده  و مراقبتهای پرستاری آن را شرح دهد.  .13

 روان  پرستاری بیماریهاینام درس:  
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 حضور به موقع در کالس -1

 های کالس شرکت در بحث -2

 روان در صورت تمایلتحقیق و ارائه تازه های بیماریهای  -3

 روش ارزشيابی:

 نمره 13: امتحان پايان ترم  - 2نمره                         7: امتحان ميان ترم  -1 -1

تا یک هفته قبل از  ) باتایید اولیه موضوع و تحویل تکلیف نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -3
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