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فرايند مصرف  و و مداخالت پرستاري مربوطه با دوز، اثرات، عوارض و تداخالت دارو هاي مورد کاربرد در بيماري هاي حاد و مزمن روانپزشکيآشنايي فراگيران  هدف کلی درس:

 آموزش دهد.مدد جو و خانواده  دارو را به 

 اهدف جزئی و رفتاری: 

 .را توضيح دهند مفاهيم و اصطالحات در فارماکولوژي

 عارضه روي جنين و وابستگي جسمي و رواني را توضيح دهد. طبقه بندي دارو از نظر

 عوامل موثر در پاسخ دارويي، فعاليت هاي دارويي و مالحظات درماني ويژه دارويي را توضيح دهد.

 روانپزشکي را توضيح دهد.مفهوم پذيرش و عدم پذيرش دارويي،انواع، عوامل موثر در آنها و روش هاي ارتقاي پذيرش دارويي در مبتال يان به اختالالت 

 روش هاي و ابزارهاي  اندازه گيري رفتارهاي پذيرش دارويي را توضيح دهد.

 انواع و مکانيسم اثر، عوارض، موارد مصرف و توجهات پرستاري داروهاي ضد جنون را توضيح دهد.

 .دهد راتوضيحافسردگي ضد داروهاي پرستاري توجهات و اثر،عوارض،مواردمصرف ومکانيسم انواع

 .دهد توضيح راکننده هاي  تثبيت کننده خلق  داروهاي پرستاري توجهات و اثر،عوارض،مواردمصرف ومکانيسم انواع

 .دهد توضيح راضداضطراب   هاي کننده داروهاي پرستاري توجهات و اثر،عوارض،مواردمصرف ومکانيسم انواع

 دهد توضيح را متفرقه مورد استفاده در روانپزشکي  هاي کننده داروهاي پرستاري توجهات و اثر،عوارض،مواردمصرف ومکانيسم انواع
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 عارضه نظر از دارو  1

 و جنین روی

 جسمی وابستگی

 روانی و

مفاهيم و اصطالحات در فارماکولوژي را 

 توضيح دهند.

طبقه بندي دارو از نظر عارضه روي 

 جنين را توضيح دهد.

طبقه بندي دارو از نظر وابستگي  

 جسمي و رواني را توضيح دهد.

طبقه بندي دارو از نظر وابستگي 

 رواني را توضيح دهد.

سخنراني،پرسش  درک

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

اي در بحث ه

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

1 1 

 در موثر عوامل  2

 دارویی، پاسخ

 های فعالیت

 و دارویی

  درمانی مالحظات

 

عوامل موثر در پاسخ دارويي، فعاليت 

 هاي دارويي را توضيح دهد.

عوامل موثر در فعاليت هاي دارويي را 

 توضيح دهد.

مالحظات درماني ويژه دارويي را 

 توضيح دهد.

سخنراني،پرسش  درک

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

  مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

1 2 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای مباحثه تواند شامل: سخنرانی،یادگیری می –روش یاددهی 

  ا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد ی نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 تسلط دانشجویان( برگزار گردد.
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 پذیرش عدم  3

 دارویی،انواع،

در  موثر عوامل

 های روش و آنها

 پذیرش ارتقای

 مبتال در دارویی

  اختالالت به یان

 مفهوم پذیرش دارویی را توضیح دهد.

پذیرش دارویی، را توضیح مفهوم عدم 

 دهد.

انواع پذیرش و عدم پذیرش دارویی، را 

 توضیح دهد.

روش های ارتقای پذیرش دارویی در 

مبتالیان به اختالالت روانپزشکی را 

 توضیح دهد.

 

درک و 
 ترکیب

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

2 3 

 و های روش  4

 اندازه  ابزارهای

 رفتارهای گیری

 دارویی پذیرش

 پذیرش گیری رفتارهایاندازه های روش

 .نام ببرددارویی را 

دارویی  پذیرش رفتارهای گیریابزارهای اندازه

 را توضیح دهد.
 

دانش و 
 درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

1 2 
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داروهای   5

  ضدجنون

 .نام ببردانواع داروهاي ضد جنون را 

 مکانیسم اثر داروهای ضد جنون را توضیح دهد.

 عوارض داروهای ضد جنون را توضیح دهد.

موارد مصرف داروهای ضد جنون را توضیح 

 دهد.

توجهات پرستاری موردنیاز در داروهای ضد 

 جنون را توضیح دهد.

 

دانش و  
 و درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

برخي ارائه 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

1 3 

داروهای ضد   6

  افسردگی

 .نام ببردرا  افسردگيانواع داروهاي ضد 

 را توضيحافسردگي مکانيسم اثر داروهاي ضد 

 دهد.

 را توضيح دهد. افسردگيعوارض داروهاي ضد 

را توضيح  موارد مصرف داروهاي ضد افسردگي

 دهد.

توجهات پرستاري موردنياز در داروهاي ضد 

 جنون را توضيح دهد.

 

دانش و 
 درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

1 3 

داروهای تثبیت   7

 کننده خلق

 نام ببرد.را  تثبيت کننده خلقانواع داروهاي 

مکانيسم اثر داروهاي تثبيت کننده خلق را 

 توضيح دهد.

عوارض داروهاي تثبيت کننده خلق را توضيح 

 دهد.

موارد مصرف داروهاي تثبيت کننده خلق را 

 توضيح دهد.

و دانش 
 درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

1 2 
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توجهات پرستاري موردنياز در داروهاي تثبيت 

 کننده خلق را توضيح دهد.
سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

داروهای ضد   8

 اضطراب

 .نام ببردرا  ضد اضطرابانواع داروهاي 

مکانيسم اثر داروهاي ضد اضطراب را توضيح 

 دهد.

 عوارض داروهاي ضد اضطراب را توضيح دهد.

موارد مصرف داروهاي ضد اضطراب را توضيح 

 دهد.

توجهات پرستاري موردنياز در داروهاي ضد 

 را توضيح دهد.اضطراب 

دانش و 
 درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

هاي فعال در بحث 

، %10گروهي

امتحان پايان 

 % 90ترم

 

1 2 

داروهای  متفرقه   9

مورد استفاده د ر  

بخش های 

 روانپزشکی

داروهاي  متفرقه مورد استفاده د ر  بخش انواع 

 .نام ببردرا  هاي روانپزشکي

مکانيسم اثر داروهاي  متفرقه مورد استفاده د 

 ر  بخش هاي روانپزشکي را توضيح دهد.

داروهاي  متفرقه مورد استفاده د ر  عوارض 

 بخش هاي روانپزشکي را توضيح دهد.

موارد مصرف داروهاي  متفرقه مورد استفاده د 

 ر  بخش هاي روانپزشکي را توضيح دهد.

توجهات پرستاري موردنياز در داروهاي  متفرقه 

مورد استفاده د ر  بخش هاي روانپزشکي را 

 توضيح دهد.

 

دانش و 
 درک

سخنراني،پرسش 

و پاسخ، استفاده 

از فيلم،مشارکت 

دانشجويان در 

ارائه برخي 

 مباحث

وايت بورد و 

 پاورپوينت

حضوردرجلسات  دقیقه 121

درس و 

مشارکت فعال 

در بحث هاي 

گروهي، مطالعه 

سرفصل دروس 

قبل از ارائه در 

 کالس

 

حضوردرجلسات 

درس و مشارکت 

فعال در بحث هاي 

، %10گروهي

ن امتحان پايا

 % 90ترم

 

1 2 



 

                      جلسه 9 تعداد جلسات:

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 انجام و ارائه به موقع تکاليف ارائه شده -1

  مطالعه مباحث قبل از تشکيل هر جلسه -2

 شرکت در پرسش و پاسخ و بحث کالسی با استناد به آمادگی  و مطالعه قبلی خود -3
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