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هدف كلي:آگاهی و کسب دانش در مورد اصول سالمت روان و راههای ارتقاء آن ،سطوح مختلف پیشگیری ،مبانی روان
پرستاری در زمینه های زیستی ،روانی ،اجتماعی ،فرهنگی مراقبتهای روان پرستاری

جلسه
اول

تاریخ

عنوان درس

اهداف رفتاری

اصول ومبانی سالمت
روان

سالمتی و بیماری روانی را تعریف کند.
اصول بهداشت روان را بیان کند.
گروههای آسیب پذیر در بهداشت روان را بیان کند.

تعریف سالمت روانی و
اهمیت آن

هدف از پرستاری از بیماریهای روانی را توضیح
دهد .نقشهای مختلف (مستقیم و غیرمستقیم)
روانپرستار را شرح دهد.

تاریخچه بهداشت سالمت
روان ،روانپرستاری
ایران و جهان

تاریخچه روانپرستاری در ایران و جهان را بیان
کند .خصوصیات مراکز روانپزشکی از نظر
ساختار فیزیکی و روانی را شرح دهد.نقش
روانپرستار را در حفظ و توسعه محیط درمانی
شرح دهد.

ارتباط نیازهای جسمی،
روانی و اجتماعی در
تامین سالمت روانی

نیاز را تعریف کند .رفتار انسان را تعریف کند.
نیازها و طبقهبندی آن را از دیدگاه مختلف بیان کند.
تواناییهای بالقوه و بالفعل و اهمیت شناخت آنها را
بیان کند.

عوامل خطرآفرین و موثر
در مخدوش نمودن سالمت
روان

عوامل خطرآفرین را تعریف کند .
افراد در معرض خطر را تعریف کند.
خانواده های آسیب پذیر را طبقه بندی نماید

ارتباط سالمت روان با
سطوح مختلف پيشگيری

سطوح پیشگیری در بیماریهای روان را شرح
دهد.

چهارم

مصاحبه با بیمار روانی و
معاینه وضعیت روانی

مصاحبه با بیمار روانی را تعریف کند.

پنجم

نشانههای شایع در
اختالالت روانی

دوم

سوم

معاینه وضعیت روانی را بطور کامل شرح دهد.
نشانههای شایع و عالئم رفتاری در اختالالت روانی
را بیان کند.
اصطالحات و واژههای مرتبط با این اختالالت را
بیان کند.

ششم

اتیولوژی اختالالت
روانی

هفتم

مروری بر اختالالت
روانی

هشتم

مروری بر اختالالت
روانی

نهم

روان در مانی ها و دارو
درمانی ها

دهم

درمانهای مکمل موثر
براختالالت روانی

یازدهم

مقیاسهای سنجش فتارو
روان سنجی

دوازدهم

جنبه های اخالقی و قانونی
در روان پرستاری

علل بروز اختالالت روانی راشرح دهد.
تئوری سایکوژنیک وسوماتوژنیک را بیان کند
مهارتهای مقابلهای را تعریف کند
روشهای مقابله با اضطراب را شرح دهد
روشهای مقابله با افسردگی را بیان کند.
روشهای مقابله با خشم را شرح دهد.

طبقه بندی بیماریهای روانی را بیان کند.
اختالالت خلقی را شرح دهد.
اختالالت سایکوتیک را شرح دهد.
اختالالت شخصیتی را شرح دهد
اختالالت اضطرابی را شرح دهد.
اختالالت تجزیه ای را شرح دهد.

فرد درمانی را توضیح دهد.گروه درمانی را توضیح
دهد.خانواده درمانی را شرح دهد
 .درمانهای موثر بر آختالل خلق را شرح دهد
درمانهای موثر بر آختالل سایکوتیک را شرح دهد
درمانهای موثر بر آختالل اضطرابی را شرح دهد
.
اثر داروهای غیر اختصاصی موثر براختالالت
روان را شرح دهد.
روان درمانی های در دست تحقیق را توضیح دهد.

مقیاسهای سنجش رفتار را توضیح دهد.
پرسشنامه های سنجش افسردگی ،اضطراب ،عزت
نفس و خود کارآمدی را شرح دهد.
اصول اخالق در مراقبت پرستاری از بیماران
روانی را شرح دهد.
اصول مهار فیزیکی و جداسازی بیماران روانی را
شرح دهد.
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