معرفی مکتوب درس
بخش اول:
 -1مشخصات دروس:
نام و نام خانوادگی :عفت صادقیان
گروه آموزشی :پرستاری.
مدرک تحصیلی  :دکتری

دانشکده :پرستاری و مامایی
مرتبه دانشگاهی :استادیار
سابقه تدریس ..61سال

 -2مشخصات دروس
عنوان درس . :اصول سالمت روان و روان پرستاری
تعداد واحد6/5 :
دروس پیشنیاز :ندارد

 -3مشخصات فراگیران:
رشته تحصیلی :رشته روان پرستاری –
مقطع :كارشناسي ارشد ناپیوسته.

بخش دوم:

-3اهداف کلی درس:
 -1سالمت رواني را تعریف كرده و اهمیت و اصول آن را شرح دهد.
 -2تاریخچه سالمت روان و روان پرستاری ایران و جهان را توضیح دهد.
 -3ارتباط نیازهای جسمي ،رواني و اجتماعي در تامین سالمت رواني را شرح دهد.
 -4عوامل خطر آفرین و موثر در مخدوش نمودن سالمت روان را توضیح دهد.
 -5ارتباط سالمت روان با سطوح مختلف پیشگیری را شرح دهد.
 -6نقش روان پرستاران و اعضای تیم روانپزشکي در مراكز سرپایي ،بیمارستان و جامعه را توضیح دهد.
 -7آناتومي ،فیزیولوژی و بیوشیمي مغز و اعصاب را بشناسد.
 -8تکنیکهای تشخیصي كلینیکي و پاراكلینیکي را توضیح دهد.
 -9اتیولوژی اختالالت رواني را شرح دهد.
-11پیشگیری از اختالالت رواني را شرح دهد.
-11جنبه های اخالقي و قانوني در روان پرستاری را توضیح دهد.
-12عالیم و نشانه های اختالالت رواني را شرح دهد.
 -13بررسي و ارزیابي بیمار دچار اختالل رواني را شرح دهد.
 -14اختالالت رواني را بطور مختصر شرح دهد.
 -15مقیاس ها سنجش رفتار و روان سنجي را توضیح دهد.
 -16درمان های مکمل در روانپزشکي را شرح دهد.

سرفصل دروس:
معرفی درس ،اهداف و انتظارات از داشجویان و آشنایی با دانشجویان
تعریف سالمت روانی و بیماری روانی،
اهمیت اصول سالمت روانی،ارتباط نیازهای جسمی ،روانی و اجتماعی در تامین سالمت روان ،عوامل خطر آفرین و موثر در مخدوش
نمودن سالمت روان ،ارتباط سالمت روان با سطوح مختلف پیشگیری
تاریخچه سالمت روان و روانپرستاری در ایران و جهان ،نقش روانپرستار در مراکز سرپایی ،بیمارستان و جامعه
آناتومی ،فیزیولوژی و بیوشیمی مغز و اعصاب ،تکنیکهای تشخیصی کلینیکی و پاراکلینیکی
اتیولوژی اختالالت روانی ،پیشگیری از اختالالت
جنبه های اخالقی و قانونی در روانپرستاری
عالیم و نشانه ها اختالالت روانی و ارزیابی آنها
مقیاس سنجش رفتار و روانسنجی
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شیوه آموزش:
سخنرانی -بحث گروهی ،پرسش و پاسخ ،سمینار دانشجویی

وظایف دانشجو:
ارائه خدمات تخصصي روان پرستاری مبتني به بررسي نیازهای جسمي رواني مددجویان با كاربرد موازین
اخالقي
-

برنامه ریزی و اجرای مراقبت از بیماران رواني مبتني بر فرایند پرستاری

-

انجام مداخالت روان پرستاری و ارائه نتایج آن به صورت سمینار

عرصه :بخش های روانپزشکي و درمانگاه های تخصصي مرتبط
تکالیف كارآموزی:
-

ارائه دو برنامه مراقبت پرستاری به صورت كتبي

جدول ارائه درس ..............

جلسه

اهداف کلی جلسه

عنوان درس

اول

معرفي درس ،اهداف و انتظارات از داشجویان و آشنایي با دانشجویان
تعریف سالمت رواني و بیماری رواني،

آشنایی با مفهوم مفهوم سالمت روان

دوم

اهمیت اصول سالمت رواني،ارتباط نیازهای جسمي ،رواني و اجتماعي در تامین سالمت
روان ،عوامل خطر آفرین و موثر در مخدوش نمودن سالمت روان ،ارتباط سالمت روان
با سطوح مختلف پیشگیری

آشنایی با اصول سالمت روان و عوامل خطر

سوم

تاریخچه سالمت روان و روانپرستاری در ایران و جهان ،نقش روانپرستار در مراكز
سرپایي ،بیمارستان و جامعه

آشنایی با تاریخچه سالمت روان و نقش

چهارم

آناتومي ،فیزیولوژی و بیوشیمي مغز و اعصاب ،تکنیکهای تشخیصي كلینیکي و
پاراكلینیکي

پنجم

اتیولوژی اختالالت رواني ،پیشگیری از اختالالت

ششم

جنبه های اخالقي و قانوني در روانپرستاری

هفتم

عالیم و نشانه ها اختالالت رواني و ارزیابي آنها

هشتم

مقیاس سنجش رفتار و روانسنجي

روانپرستار
آشنایی آناتومي ،فیزیولوژی و بیوشیمي مغز و
اعصاب ،تکنیکهای تشخیصي كلینیکي و
پاراكلینیکي
آشنایی با اتیولوژی اختالالت رواني ،پیشگیری از
اختالالت
آشنایی با جنبه های اخالقي و قانوني در
روانپرستاری
آشنایی با عالیم و نشانه ها اختالالت رواني و
ارزیابي آنها
مقیاس سنجش رفتار و روانسنجي

نحوه ارزشیابی درس
ردیف ارزشیابی دانشجو
6
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پرسش و پاسخ و چگونگي
حضور فعال در كالس
كنفرانس و تکالیف
امتحان تشریحي و چهار
گزینه ایي از مطالب درسي
جمع

تعداد امتیاز

درصد از امتیاز کل
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