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 واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2.جلسه 61)برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:              روانپرستاریگروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

                   روانشناسی فردی اجتماعی  پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :              2  تعداد واحد:     پرستاری بهداشت رواننام درس : 

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز             مکان برگزاری:

 مریم وحیدی: مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(          مریم وحیدیمسئول درس :  

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

، مفهوم خود،علل و عوامل موثر در بروز بیماریهای روان و با اصول و مبانی بهداشت روان ،انسان و نیازهای اساسی او آشنایی

مداخالت منطقی در جهت حفظ و توسعه سالمت روان ارائه و  ولیه بهداشت روانطرق پیشگیری از آنها با تاکید بر مراقبتهای ا

 خانواده و جامعه  افراد ،

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشنتر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  )منظور شکستن

 دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاص تر به نام اهداف ویژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند(

  . نماید تعریف مختلف را از دیدگاه روانی بهداشت -1

  . دهد توضیح روان بهداشت تامین را در روانی نیازهای او ورابطه ونیازهای ،انسان روانی بهداشت ـ اصول 2  

 . کند مقایسه دهد وبا هم توضیح روانی ( را در بیماریهای ،ثالثیه ،ثانویه ) اولیه پیشگیری ـ انواع 3  

 .  قرار دهد وتحلیل را مورد تجزیه روانی بهداشت ،درتامین وجامعه ،مدرسه خانواده ـ نقش 4  

  . آشنا گرددروانپرستاری مختلف ونقشهای روانپرستاری آموزش هایدوره ،با انواع روانپرستاری تعریف ـ ضمن 5

  . نماید حثب درس در کالس ومراکز روانپزشکی روانپرستاری ـ در مورد تاریخچه 6  



  . قرار دهد وتحلیلوتجزیه و ... را مورد بحث نفس ارزشی ،منابع پیدایش ،علل از خود، ابعاد خویشتن مفهوم تعریف ـ ضمن 7  

  . قرار دهد وبحث وتحلیل مورد تجزیه وکاربرد آنرا در روانپرستاری ـ ارتباط ،ارتباط درمانی 8  

  . نماید فهرست روانی اختالالت را در انواع وشایع رایج هایونشانه ـ عالیم 9

  . قرار دهد را مورد بحث بحران در ومداخله ،مراحل در مورد انواع از بحران تعریفی ارائه ـ ضمن 11  

  . دهد را توضیح از استرس پیشگیری ، تاثیر وطرقعلل کند . در ضمن تعریف از دیدگاه را حداقل ـ استرس 11  

  . دهد توضیح روان بیماریهای ودرمان را در پیشگیری مذهب ـ نقش 12  

  . دهد را شرح روانی موثر بر بیماریهای وعوامل ـ علل 13  

 

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                                    سخنرانی 

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                         گروهی  ثبح

 ...سایر وارد)لطفا نام ببرید(.......................

 نشجو)لطفا شرح دهید(وظایف و تکالیف دا

 درس درکالس حضور مرتب

 باتوجه به منابع و کتب پیشنهادی مطالعه قبل از هر جلسه در باره محتوای درس

  علمی مطالعات مربوط بر اساس درمباحث فعال شرکت

 در صورت داوطلب بودن کنفرانس و کار پژوهشی ارایه

 

 وسایل کمک آموزشی:

 پروژکتور اسالید         تخته و گچ          وایت برد

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................



 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 00آزمون پایان ترم                      .درصد نمره 0آزمون میان ترم 

 درصد  نمره 5شرکت فعال در کالس                درصد نمره         5انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                       جور کردنی                            چند گزینه ای                             پاسخ کوتاه            تشریحی 

 ...وارد)لطفا نام ببرید(.......................سایر 
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