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الف -اهدف کلی درس :در این درس دانشجویان با اصول و مبانی بهداشت روان  ،انسان و نیازهای اساسی او  ،مفهوم خویشتتن  ،علتو و عوامتو متورر در
بروز بیماریهای روانی و طرق پیشگیری از آنها با تاکید برمراقبتهای اولیه بهداشت روان در مراحو مختلف رشد  ،ارائه مداخالت پرستاری مبتنی بتر تشتخیص
های پرستاری جهت حفظ و توسعه سالمت روان فرد  ،خانواده و جامعه آشنا می شوند
شرح درس :در این درس دان شجو با کسب بینش و دانش در زمینه شناخت انسان  ،نیازهای اساسی  ،شناسائی های بتالووه وبالفعتو  ،مفهتوم ختود  ،اصتول
برقراری ارتباط با مددجویان در چهارچوب فرایند پرستاری  ،آشنایی با علو و عوامو مورر در ایجاد اختالالت روانی / ،اشنایی با فشتارهای روانتی و بررانهتا ،
نوش مذاهب الهی و معنویت در پیشگیری و درمان اختالالت روانی  ،تاکید بر مراقبتهای اولیه بهداتش روان مدنظر است آشنا می شود .همچنتین بته توویتت
مهارتهای تفکر خالق در کابرد فرایند پرستاری نیز تاکید می شود
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ب -برنامه زمان بندی درس
جلسه
1و2و3

عنوان درس
-

آشنایی اوليه با دانشجویان  ،ارائهه اطهرح درس،
آشنایی با مفهوم سالمت روان

و4و5
و6

اهداف کلی درس


آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون



آشنایی با مفهوم سالمت و بيماری روانی



آشنایی با پيوستار سالمتی و بيماری



آشنایی با همه گير شناسی اختالالت روان



آشنایی با ارتباط سالمت روان و فرهنگ



آشنایی با جنبه های قانونی واخالقی روانپرستاری



آشنایی با اصول بهداشت روان



آشنایی با اهميت انگيزه های رفتار انسان از دیدگاههای مختلف



آشنایی با تعریف نياز و نقش نيازهای جسمی  ،روانی و اجتماعی و معنوی در
تامين سالمت روان



آشنایی با نقش خانواده  ،مدرسه و چامعه در تامين سالمت روان



آشنایی با گروههای آسيب پذیر و بهداشت روان



آشنایی با تامين سالمت روان در سطوح پيشگيری



آشنایی با پيشگيری سطح اول شامل ارتقای سطح بهداشت روان و
پيشگيری از ابتال به اختالالت روانی



آشنایی با آسيبهای اجتماعی مانند اعتياد  ،طالق  ،بزهکاری ،بی خانمانی ،
فقر



آشنایی با رعایت بهداشت روان در دوره های مختلف زندگی  ،بارداری ،
نوزادی  ،شيرخوارگی ،سالمندی و بهداشت روانی در ازدواج
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-

آشنایی دانشجویان با روانپرستاری

8

-

آشنایی دانشجویان با تاریخچه بهداشت روان ،
روانپرستاری و مراکز روانپزشکی

9

-

آشنایی دانشجویان با انسان

























نمایش فيلم و تجزیه و تحليل آن
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف روانپرستاری
آشنایی با انواع دوره های آموزش روانپرستاری
آشنایی با نقش های مختلف روانپرستاران در مراکز بهداشتی ،درمانی،
توانبخشی ،آموزشی ،پژوهشی و فن آوری در جامعه ،اعضای تيم
روانپزشکی ،اعضای تيم روانپزشکی،آینده روانپرستاری و نقش سالمت روان
در کودکان و نوجوانان
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تاریخچه روانپرستاری در جهان و ایران
آشنایی با مراکز روانپزشکی
آشنایی با خصوصيات مراکز روانپزشکی از نظر شساختار فيزیکی و روانی
آشنایی با محيط درمانی و عوامل تشکيل دهنده آن
نقش روانپرستار در ایجاد و حفظ و توسعه محيط مناسب برای مداخالت
پرستاری
تجزیه و تحليل فيلم مربوط به محيط درمانی
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف انسان از دیدگاههای مختلف
آشنایی با صفات مشترك و ویژگيهای انسان
آشنایی با نيازها و طبقه بندی آنها براساس نظریه های موجود و نظریه
اسالم
آشنایی با اهميت نقش نيازها در ساختار شخصيت انسان
توانایی های بالقوه و بالفعل انسان و اهميت شناخت آنها از نظر بهداشت
روان
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
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10

-

11و- 12

آشنایی دانشجویان با مفهوم خود

آشنایی دانشجویان با ارتباطات











آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف خود
آشنایی با ابعد خویشتن
آشنایی با خود ایده آل و خود واقعی
آشنایی با علل پيدایش خویشتن
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف ارتباط
آشنایی با ارتباط درمانی و کابرد آن در روانپرستاری براساس فرایند
پرستاری
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آشنایی دانشجویان با نشانه شناسهی و معاینهه
وضعيت روان ()MSE



آشنایی دانشجویان با استرس



آشنایی دانشجویان با بحران



آشنایی دانشجویان با نقش باورهای مذهبی در



آشنایی با مراحل ارتباط درمانی







آشنایی با مداخالت و تکنيک های ارتباط درمانی
آشنایی با موانع و سدهای ارتباط درمانی
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با فرایند پرستاری در بهداشت روان



آشنایی با ارزیابی جسمی  ،روانی ،اجتماعی  ،معنوی وخانوادگی مبتنی بر
تشخيص پرستاری



برنامه ریزی و تدوین مداخالت پرستاری در یک روش ساختارمند و منظم با
حداکثر کارایی جهت مراقبت از بيماران
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آشنایی با روش ارزشيابی مداخالت پرستاری



نمایش فيلم از معاینه وضعيت روان و تجزیه و تحليل آن





جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف استرس



آشنایی با تئوریهای مختلف استرس



آشنایی با علل ایجاد کننده استرس



آشنایی با تاثير استرس بر ارگانيسم



آشنایی با طرق پيشگيری و راههای مقابله وتطابق با استرس



آشنایی با تعریف مقابله



آشنایی با سبکها و نظریه های مقابله



آشنایی با مکانيسمهای دفاعی





جمع بندی و آزمون رفتار خروجی
آزمون رفتار ورودی و پيش آزمون
آشنایی با تعریف بحران



آشنایی با انواع بحران



آشنایی با مراحل بحران



آشنایی با مداخالت پرستاری مبتنی بر تشخيص های پرستاری در بحران




آشنایی با پيشگيری از بحران
جمع بندی و آزمون رفتار خروجی



رابطه با حفظ و ارتقاء سطح سالمت روان انسان و
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پيشگيری از اختالالت روانی.
مرور بر مطالب گذشته
امتحان پایان ترم

آشنایی با دیدگاه های مختلف صاحب نظران روان شناسی در زمينه نقش
مذهب الهی در سالمت روان.



آشنایی با تاثير اعتقادات مذهبی در سالمت روان
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امتياز بندی به منظور ارزیابی پيشرفت دانشجو در درس
تعداد امتياز

درصد از کل امتياز

فعاليتهای دانشجو

ردیف
1

میزان مشارکت در برث ها و طرح سوال و امترانات دوره ای

 2نمره

10درصد

2

حضور مستمر و فعال در کالس

 2نمره

10درصد

5

امتران پایان ترم

 16نمره

80درصد

جمع

 20نمره

 100درصد

شيوه تجزیه و تحليل نتایج ارزشيابی به منظور افزایش راندمان:
الف :شيوه ارزشيابی:
 -1ارزشیابی اولیه بصورت طرح سواالت شفاهی در کالس انجام میگیرد.
 -2ارزشیابی تکوینی در هر جلسه درس با سواالت شفاهی یا کوئیز انجام میگیرد.
 -3ارزشیابی پایانی شامو امتران پایان ترم است.
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