
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

  گروه آموزشی 

  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 بهداشت روان و فوریت های روانپزشکی عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 11:  ( ساعت زمان )                                  1تعداد واحد :  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 معصومه عبداللهی

 روانشناسی مدرس  رشته تحصیلی

 کارشناسی ارشد مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

 Abdollahi.mahsa631@yahoo.com پست الکترونیک

 90100919990بیمارستان کوثر  -سمنان شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(
 دانشجویان با اصول بهداشت روانی و فوریت های روانپزشکیآشنایی 

 اهداف اختصاصی

 و تاریخچه بیماری های روانی ت روانیجویان با اصول بهدشآشنایی دانش

 آشنایی دانشجویان با فوریت های روانپزشکی)خودکشی و خشونت(

 آشنایی دانشجویان با روش های مدیریت هیجانات منفی)استرس و خشم(

 دانشجویان با انواع اختالالت روانپزشکی و روش های درمانیآشنایی 

 آشنایی دانشجویان با داروهای روانپزشکی

 آشنایی دانشجویان با اصول برقراری ارتباط با بیمار

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

* *  

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    *سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

 *مجازیآموزش                      Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 *خالق دانشجویی ا           *امتحانات        *تکالیف کالسی         *حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 بهداشت روان در فوریت های پزشکی تالیف فاطمه ابراهیمی

 آسیب شناسی روانی دکتر حمزه گنجی

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 
 تاریخچه بیماری های اعصاب و روانبررسی 

 و مفهوم بهداشت روانی 
 1 صوت و پاورپوینت مجازی  

0 

 اختالل افسردگی

 داروهای ضد افسردگی

 بیمار افسرده نحوه برقراری ارتباط با
  

 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

9 

 اختالل دوقطبی

داروهای تنظیم کننده خلق)لیتیوم و داروهای 

 ضدتشنج(

  
 و پاورپوینت صوت مجازی

1 

4 

اختالالت سایکوتیک)اسکیزوفرنیا و اختالالت 

 طیف اسکیزوفرنی(

 داروهای ضدروانپریشی

  
 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

5 
 فوریت های روانپزشکی)خودکشی و خشونت(

 یمداخالت پرستاری در فوریت های روان
  

 صوت و پاورپوینت مجازی
1 

1 
 اختالالت اضطرابی

 اضطراب و ارام بخشداروهای ضد 
  

 صوت و پاورپوینت مجازی
1 

7 
اختالالت مرتبط با تروما)اختالل استرس پس از 

 سانحه و اختالل اضطرابی حاد(
  

 صوت و پاورپوینت مجازی
1 

8 
در فوریت  استرس و روش های مدیریت استرس

 ها
  

 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

0 
 مدیریت خشم

 
  

 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

19 

 نحوه برقراری ارتباط با بیماران اعصاب و روان

حدود رازداری در برخورد با بیمار و  موانع ارتباط

 اعصاب ور وان 

  
 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

11 
و خالصه ای  بررسی وضعیت روانی بیمارنحوه  

 از شرح حال روانپزشکی
  

 صوت و پاورپوینت مجازی
1 



10 

 اختالالت شخصیت

پرستاری در برخورد با بیمار مبتال به مراقبت های 

 اختالالت شخصیت

  
 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

19 

 اختالالت سومصرف مواد

 اشنایی با انواع مواد، اثرات و عوارض

داروهای مورد استفاده در درمان بیماران مصرف 

 کننده

  

 صوت و پاورپوینت مجازی

1 

 1 صوت و پاورپوینت مجازی   شوک درمانی و داروهای مورد استفاده  14

15 
 انواع اختالالت تجزیه ای

 بیماران تجزیه ای نحوه برقراری ارتباط با 
  

 صوت و پاورپوینت مجازی
1 

 1 صوت و پاورپوینت مجازی   جمع بندی مطالب ارایه شده 11

17       

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -0   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -9    جورکردنی -0ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 انجام تکالیف عملی و پروژه -9 مشاهده عملکرد )چک لیست( -0

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -1 مشارکت کالسی -5

                                                       معصومه عبداللهیامضاء :                                                                              07/1/00تاریخ تکمیل فرم :    

 


