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مقدمه:
درس اختالالت روانی بزرگساالن ومراقبت های روان پرستاری به منظور افزایش درك ،دانش و بینش دانشجویان در زمینه
شناخت انواع اختالالت روانی ،علل و عوامل موثر بر آنها و شیوه های پیشگیری از آنها با تاكید بر مراقبت های اولیه
بهداشت روانی واجرای تدابیر پرستاری مناسب از پیشگیری تا نوتوانی با توجه به فرآیند پرستاری تدریس می گردد.
هدف کلی :
آشنایی دانشجویان با اختالالت رواني بزرگساالن وداشتن مهارت الزم درجهت انجام مراقبتهاي مربوطه بر اساس فرایند
پرستاري-بررسي وتشخیص نیازهاي آنها واجراي تدابیر پرستاري مناسب از پیشگري تا نوتواني.
اهداف ویژه :
فراگیران در پایان این دوره باید قادر باشند :
 -1طبقه بندي بیماریهاي رواني را توضیح دهد.
 -2سبب شناسي اختالالت رواني را شرح دهد.
 -3مداخالت رایج ارگا نیک وغیر اورگانیک دراختالالت رواني رابیان نماید.
 -4اختالالت اضطرابي وانواع آن را شرح دهد.
 -9مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت اضطرابي را توضیح دهد.
 -9اختالالت پسیکوتیک وانواع آن را شرح دهد..
 -7مراقبتهاي پرستاري در اختالالت پسیکوتیک را شرح دهد.
 -8اختالالت خلقي را توضیح دهد.
 -6مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت خلقي را شرح دهد.
-11اختالالت خوردن رابیان نماید.
 -11مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت خلقي را شرح دهد.
 -12اختالالت جنسي را توضیح دهد.
 - 13مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت جنسي را شرح دهد. -14اختالالت شخصیتي را توضیح دهد.
-19مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت شخصیتي را بیان نماید.
-19اختالالت شناختي را توضیح دهد.
-17مراقبتهاي روانپرستاري در اختالالت شناختي را شرح دهد.
زمان و نحوه تحویل تکالیف فراگیران:
دانشجویان موظف هستند انتخاب موضوع تکالیف خود راحد اکثر تا هفته دوم ترم و با هماهنگی مسئول و اساتید درس
درجلسات انجام و ارائه دهند ؛ الزم به ذکر است تاریخ ارایه تکالیف درجدول زمان بندی مشخص می باشد
نحوه ارزشیابی :
-1مشارکت فعال در بحثهای کالس ،تحقیق و ارائه خالصه آن در کالس.
 -2تهیه و ترجمه مقاالت از ژورنالهای علمی معتبر و جدید.
 -3امتحان پایان ترم  05درصد( 15نمره).
 -4ارائه کنفرانس کالسی بر اساس سرفص درس.

معیارهای ارزشیابی کنفرانس دانشجو:
آماده سازی محیط ارایه مطالب ) روانی ،فیزیک)
تنظیم وقت
توالی ونظم در اراِیه مطالب
نحوه ی ارایه مطالب ) تن صدا؛سرعت بیان،نحوه برقراری ارتباط کالمی وغیرکالمی
استفاده از فناوری های آموزشی موجود
آمادگی وتوانایی پاسخگویی به سؤاالت
استفاده از شیوه های متنوع ارایه مطالب
کیفیت محتوا وهماهنگی انسجام مطالب
خالصه ونتیجه گیری
منابع مورد استفاده
نوع آزمون  :چندگزینه ای
قوانین و مقررات درس:
– غیبت غیر مجاز بیشتر از  2/8مجموع ساعات صفر محسوب می شود.
  -تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای محترم آموزش دانشکده است. -رعایت کلیه شئونات اخالقی ،آموزشی ضروری است. -حضور دانشجو در کالس درس قبل از حضور استاد ضروری است. -خاموش نمودن تلفن همراه در کالس درس الزامی است.جلسه
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موضوع درس آشنایي با دروس
طبقه بندي بیماریهاي رواني-سبب شناسي اختالالت رواني
فرصت مطالعه
اختالالت اضطرابي ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالالت سایکوتیک ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالالت خلقي ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالال ت خوردن ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالالت جنسي ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالالت شخصیتي ومراقبتهاي روانپرستاري
اختالال ت شناختي ومراقبتهاي روانپرستاري
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