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 داوشکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آباد    

 0399-0411سال تحصيلی   ديم لويمسا

رواى با تاویذ بز شناخت بیواریهای روانپششىی و هزالبتهای پزستاری به تشزیح هوضوػات  یواریهایدرس پزستاری ب مقدمٍ:

 هزتبظ هی پزداسد. 

آهاده ساسی دانشجو جهت شناخت بیشتز هذدجویاى و آشنایی با هشىالت انها، واربزد ههارتهای ارتباط درهانی در بزرسی و  :َدف کلی

 .سهای جسوی، روانی و اجتواػی آنها و عزح و اجزای تذابیز پزستاری) اس پیشگیزی تا نوتوانی( بز اساس تشخیص های پزستاریتشخیص نیا

 اَداف رفتاری:        
 تؼزیف و عبمه بنذی نوایذ.  DSM5اختالالت روانی را بز اساس  .1

 های هىول را شزح دهذ.انواع درهانهای هتذاول در روانپششىی) دارویی و غیز دارویی( و درهان .2

اختالالت اسىیشوفزنیه و سایز اختالالت سایىوتیه را تؼزیف نووده ، انواع، اپیذهیولوصی، سبب شناسی، پیشگیزی، درهاى،  .3

 توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذ.

 و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذاختالالت خلمی را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی  .4

 اختالالت اضغزابی را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذ .5

 آى را ثوضیح دهذ را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاریشبه جسوی اختالالت  .6

 را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذای اختالالت تجشیه  .7

 را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذ استزسی اختالالت .8

 الالت شخصیت را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذاخت .9

 اختالالت جنسی و هویت جنسی را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذ  .10

نس، اختالل فزاهوشی و سایز اختالالت شناختی( را تؼزیف ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، اختالالت شناختی)دلیزیوم، دها .11

 درهاى، توانبخشی و هزالبتهای پزستاری آى را ثوضیح دهذ

بخشی و هزالبتهای اختالل هزبوط به هصزف هواد)سوء هصزف( را تؼزیف  ، انواع،اتیولوصی، اپیذهیولوصی، پیشگیزی، درهاى، توان .12

 وضیح دهذپزستاری آى را ت

 فوریت های روانپششىی با تاویذ بز خودوشی را بیاى نووده  و هزالبتهای پزستاری آى را شزح دهذ.  .13

 رواى  پزستاری بیواریهایوام درس:  

 واحذ 2: تؼداد ياحد

 نظزی وًع ياحد:

  وارشناسی پزستاریمقطغ ي رشتٍ تحصيلی: 

 پزستاری بهذاشت رواى دريس پيشىياز : 

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 30/13-15شنبه سه دفتر: ساػات حضًر در 

 

 هزین همیویاىدوتز مدرس : 

Email     : mmoghimian243@gmail.com           

 هجاسیمکان کالس :  

 شنبهدو ريز کالس :

 30/11-13:ساػت کالس 

 27/2/1400تاريخ امتحان ميان ترم:

 21/4/1400 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 پزسش  و پاسخ                           -بحث گزوهی -سخنزانی ريش تدريس:

 

 فؼاليتُای فراگيران:

 حضور به هولغ در والس -1

 های والس شزوت در بحث -2

 رواى در صورت توایلتحمیك و ارائه تاسه های بیواریهای  -3

 ريش ارزشيابی:

 نوزه 15: امتحان پايان ترم  - 2نوزه                         7: امتحان ميان ترم  -0 -0

تا یه هفته لبل اس  ) باتاییذ اولیه هوضوع و تحویل تىلیف نوزه فوق بزناهه 1حذاوثز ارائٍ مقالٍ مرتبط با مًضًػات درس:  -3
 اهتحاى پایاى تزم(

 

 مىابغ اصلی درس:

 (0391، سبسيار، اوتظار)2کًشان محسه ي َمکاران، بُداشت ريان  .0
2. Carson VB. Nursing Program. Philadelphia: W.B. Saunders  

 

 مىابغ جُت مطالؼٍ بيشتر:

1. Carson VB. Nursing Program. Philadelphia: W.B. Saunders . last edition 

2. Boyed MA. Psychiatric Nursing Contemporary Practice. 4  Ed. Philadelphia: W.B. Sunders. 

last edition 

3. Fortinash HW. Holoday Woret  PA. Psychiatric Mental Health Nursing. 4 ed. St Louis; 

Mosby. last edition 

4. Keltner NL. Psychiatric. Mental Health. St Louis: Mosby . last edition 

5. Varcarolis EM. Foundation of Psychiatric Mental Health Nursing. 6 ed. Philadelphia; W.B. 

Saunders. last edition 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0399  - 0411سال تحصيلی   ديمويمسال  رستاری برستاری بيماريُای ريانپ دی درسجديل زماوبى

 رئًس مطالب تاريخ رديف

  DSM5تؼزیف و عبمه بنذی اختالالت روانی بز اساس   -بیاى عزح درس 4/12/99 0

 انواع درهانهای هتذاول غیز دارویی و درهانهای هىول در روانپششىی 11/12/99 2

 اداهه درهانهای غیز دارویی 18/12/99 3

 اختالالت اسىیشوفزنیه  25/12/99 4

 یه اداهه اختالالت اسىیشوفزن 16/1/1400 5

 اختالالت هذیانی 23/1/1400 6

 هغالباداهه  30/1/1400 7

 اختالالت خلمی)هانیا(  6/2/1400 8

 ستزسیاختالالت ا 13/2/1400 9

 اختالالت تجشیه ای  20/2/1400 01

 اختالالت شبه جسوی  -امتحان ميان ترم 27/2/1400 00

 اختالالت رواى تنی 3/3/1400 02

 ت شخصیتاختالال 10/3/1400 03

 اختالالت جنسی 17/3/1400 04

 اختالالت وابسته به هواد 24/3/1400 05

 فوریت های روانپششىی 31/3/1400 06

 روانپششىی وودن و نوجواى 7/4/1400 07

 

 


