باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی
طرح درس – گريٌ پرستاری
نام درس :پرستاري بیماري هاي روان

تعداد واحد 2 :واحد

مقطع :كارشناسي

زمان ارائه درس:

پیش نیاز :پرستاري بهداشت روان
مدرس :خانم محمدي
َذف کلی:
آهبدُ سبزی داًطجَ جْ ت ضٌبخت ثیطتر هذدجَیبى ٍ آضٌبیی ثب هطکالت

آًْکبک رکبدثرد هْکبد

ّکبی اد جکبعی

ددهبًی دد ثردسی ٍ ضٌبخت ًیبزّبی جسویک دٍاًی ٍ اجتوبػی آًْب ٍ عرح ٍ اجرای ذاثیر پرستبدی ثکر اسکب
طخیصْبی پرستبدی
اَذاف يیژٌ عیىی:
 .1اختتال
 .2اختتال

دٍاًی دا ؼریف ًوَدُ ٍ فْرست عجقِ ثٌذی ثیوبدی ّب دا ثر اسب
پسی الَ یک دا ؼریف رٌذ ٍ هذاخت
ثبلیٌی اختتال

 .3خصَصیب

 DSM.5دا طریح رٌذ.

پرستبدی هرثَط ثِ آى دا َضیح دّذ.

افسردگی ٍ دٍ قغجی دا ؼریف رٌذ ٍ هذاخت

پرستبدی هرثَط ثِ آى دا َضیح

دّذ.
 .4اًَاع اختتال

اضغراثیک ٍسَاسی ججری دا ًبم ثردُ ٍ هتک ّکبی طخیصکی ٍ هکذاخت

پرسکتبدی هرثکَط ثکِ آى دا

َضیح دّذ.

 .5اختتال

ًطبًِ جسوبًیک سبختگی ٍ وبدض دا َضیح دّذ.

 .6اختتال

جسیِ ای ٍ فرایٌذ پرستبدی هرثَط ثِ آى دا ثیبى ًوبیذ.

 .7اختتال

هر جظ ثب آسیت ٍ فرایٌذ پرستبدی هرثَط ثِ آى دا ثیبى ًوبیذ.

 .8ػَاهل دٍاى ضٌبختی هؤثر ثر سبیر ثیوبدی ّبی جسوبًی دا ضرح دّذ.
 .9اختتال

ضخصیت ٍ اًَاع آى دا َضیح دادُ ٍ فرایٌذ پرستبدی هرثَط ثِ آى دا ثیبى رٌذ.

.11اختتال

جٌسی ٍ فرایٌذپرستبدی هرثَط ثِ آى دا َضیح دّذ.

 .11اختتال

هر جظ ثب هَاد ٍفرایٌذپرستبدی هرثَط ثِ آى دا َضیح دّذ.

تکالیف ي يظایف داوطجًیان:
ضررت فؼبل دد ثحث ّبی گرٍّی
ْیِ هغبلت ثب َجِ ثِ اّذاف ٍ ادائِ آى دد رت
ريش تذریس:
سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ – ثحث گرٍّی
يسایل آمًزضی:
ٍایت ثرد – ٍیذئَ پرٍشرتَد
وحًٌ ارزضیابی:
حضَد ٍ غیبة هٌظنک اهتحبى هیبى رم ثِ صَد
صَد

چْبد گسیٌِ ای (آزهَى الَیٌی)  -اهتحبى پبیبى رم ( راروی) ثِ

چْبد گسیٌِ ای ک رٌفراًس ّبی ادائِ ضذُ َسظ داًطجَیبى ٍ فؼبلیت ّبی رتسیک رَئیس

ًحَُ هحبسجِ ادزضیبثی:

دٍش ادزضیبثی

ددصذ ًورُ

رَئیس

5

آزهَى هیبى رم

31

فؼبلیتْبی رتسی

5

آزهَى پبیبى رم

61

بدیخ

سبػت

هحل ثرگسادی آزهَى

هقردا :
-

حداقل نمزه قبولي 01

تعداد دفعات غيبت موجه در كالس  3جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش اس سقف تعيين شده منجز به حذف درس و غيبت غيرز موجره
منجز به كسب نمزه  Fخواهد شد.
مىابع:
 رَضبى (م)ک ٍاقؼی ( )ک دٍاى پرستبدی ثْذاضت دٍاى ( )2چبح سَمک ْراىک اًذیطِ دفیغک .1393- Kaplan B ,sadock v . compnehensive textbook of psychiatny ,philaddphia Lippincott Williams
and wilkins , 2014.
- Vidbecksh, psychiatric mental health nursing , philaddphia Lippincott Williams and wilkins ,
2011.
- Carson VB, psychiatric mental health nursing , philaddphia Lippincott Williams and wilkins ,
2016.

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی
طرح درس – گريٌ پرستاری

وام درس :پرستبدی ثیوبدی ّبی دٍاى

تعذاد ياحذ 2 :

تاریخ

مًضًع تذریس

فعالیت َا

1

طثقه تنذی در اختالالت روانی

سخنرانی و پرسش و پاسخ

2

اختالالت پسکوتیک

پرسش و پاسخ و تهیه هطالة

3

اداهه تحث

پرسش و پاسخ

4

اختالالت افسردگی

پرسش و پاسخ

5

اختالالت دو قطثی

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

6

اختالالت اضطراتی

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

7

اختالالت وسواسی  -جثری

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

8

اختالالت نشانه جسوانی  ،ساختگی،

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

جلسٍ

ريز ي ساعت

مذرس :خانن هحوذی

توارض
9

اختالالت تجسیه ای

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

11

اختالالت شخصیت

پرسش وپاسخ و ارائه هطالة

11

اختالالت جنسی

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

12

اختالل هرتثط تا آسیة

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

13

اختالالت هرتثط تا هواد

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

14

فوریت های رواى پسشکی

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

15

درهاى های دارویی در رواى پسشکی

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

16

درهاى های غیر دارویی در رواى

پرسش و پاسخ و ارائه هطالة

پسشکی
17

درهاى های غیر دارویی در رواى
پسشکی

تًضیحات:

امضاء:

پرسش و پاسخ و ارئه هطالة

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثی وبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی

دٍاى

پیَستِ پرستبدی

جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

1

لسٍم عجقِ ثٌذی

لسٍم اًجبم عجقِ ثٌذی

سیستوْبی عجقِ ثٌذی
عجقِ ثٌذی ثیي الوللی

سیستن عجقِ ثٌذیDSM-
ICD
عجقِ ثٌذی پسالَز

ثیوبدیْب

عجقِ ثٌذی دٍاى ػضَی

عجقِ ثٌذی DSM-5

عجقِ ثٌذی سیستن 5

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

ثرد – دیتب

َذف کلی :آضٌبیی ثب عجقِ ثٌذی اختتال

اختتال

دٍاًی

عجقِ ثٌذی پٌج هحَدی

هحَدی DSM

يسایل آمًزضیٍ :ایت

دٍاًی

اَذاف رفتاری
لسٍم اًجبم عجقِ ثٌذی اختتال
اًَاع عجقِ ثٌذی اختتال

حیطٍ

زمان

دٍاًی دا َضیح دّیذ.

ددک

11

دٍاًی دا ًبم ثجریذ.

داًص

11

ددک

11

ددک

11

ددک

5

رریت

15

رریت

11

عجقِ ثٌذی پسیالَز ًٍَ دٍز دا ضرح دّذ.
عجقِ ثٌذی اختتال

ربدرردی ٍ دٍاى ػضَی دا ضرح دّذ.

سیستن عجقِ ثٌذی  ICDدا َضیح دّیذ.
اختتال

داًٍی دا ثر اسب

یک ثیوبد فرضی دا ثر اسب

 DSM-5عجقِ ثٌذی رٌیذ.

عجقِ ثٌذی  5هحَدی هطخص رٌذ.

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان24-1....

 . 4ارائٍ مطالب

77

Carson…..

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مذرس :خانن هحوذی

مىابع:

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

پرسص ٍ پبسخ

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت ثرد

مذرس :خانن هحوذی

– دیتب

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال

پسالَ یک ٍ اًَاع آى
فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

2

ؼریف اسالیسٍفرًی

ؼریف ٍ بدیخچِ اسالیسٍفرًی

ؼریف ٍ بدیخچِ اسالیسٍفرًی دا ثیبى رٌذ.

ددک

11

ایتَلَشی ػتین ٍ سیر

ایتَلَشی اسالیسٍفرًی ٍ ًظریِ ّبی

ا ی َلَشی ٍ ًظریِ ّبی دٍاى ضٌبختی اسالیسٍفرًی دا

ثبلیٌی اسالیسٍفرًی

دٍاى ضٌبختی

ضرح دّذ.

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

ددک

15

ْیِ هغبلت جذیذ

ادزضیبثی

15

ٍ ادائِ دد رت

اًَاع اسالیسٍفرًی

خصَصیب

هراقجت ّبی پرستبدی

ثبلیٌی اسالیسٍفرًی

اًَاع اسالیسٍفرًی

ػتین ٍ سیر ثبلیٌی اسالیسٍفرًی دا َضیح دّذ.
اًَاع اسالیسٍفرًی دا َضیح دادُ ٍ خصَصیب

ثبلیٌی

ددک

آًْب دا ثب ّن هقبیسِ رٌذ.

ددهبى اسالیسٍفرًی

رریت

ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اسالیسٍفرًی دا ضرح دّذ.

هراقجت ّبی پرستبدی

فرایٌذ پرستبدی ثرای هراقجت ازثیوبد اسالیسٍفرًی دا ْیِ ًوبیذ.

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Carson…….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

11
11

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس :خانن هحوذی

ثرد – دیتب

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال

پسالَ یک ٍ اًَاع آى (اداهِ جلسِ قجل)
فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

3

اختتل ّذیبًی

اختتل ّذیبًی (ّوِ گیر

ّوِ گیر ضٌبسی  -ا یَلَشی – ػتین – سیر ثبلیٌی ٍ ددهبى

ددک

11

اختتل اسالیسٍفرًیَم

ضٌبسی –ا یَلَشی  -ػتین –

اختتل ّذیبًی دا ضرح دّذ.

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

اختتل اسالیسٍافالیتَ

سیر  -ددهبى)

ّوِ گیر ضٌبسی  -ا یَلَشی – ػتین – سیر ثبلیٌی ٍ ددهبى

ددک

15

ْیِ هقبلِ ددثبدُ اختتال

اختتل پسالَ یک

اختتل اسالیسٍفرًَم

اختتل اسالیسٍفرًیَم دا َضیح دّذ.

ادزضیبثی

15

پسالَ یک

گذدا

(ا یَلَشی –ػتین –ددهبى)

ّوِ گیر ضٌبسی  -ا یَلَشی – ػتین – سیر ثبلیٌی ٍ ددهبى

ددک

11

ٍ ادائِ دد رت

اختتل پسالَ یک

اختتل اسالیسٍافالتیَ

اختتل اسالیسٍافالتیَ دا طریح رٌذ.

رریت

11

هطترک

(ا یَلَشی – ػتین  -ددهبى)

ّوِ گیر ضٌبسی  -ا یَلَشی – ػتین – اختتال

سیالَ یک

اختتل سپالَ یک گذدا –

گذدا ٍ پسالَ یک هطترک دا ثب ّن هقبیسِ رٌذ.

اختتل سیالَ یک هطترک

فرایٌذ پرستبدی از ثیوبد ثب اختتل سیالَ یک دا ْیِ ًوبیذ.

تعیی ه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان81-62....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

……Carson
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باس مه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی -

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
4

مذرس :خانن هحوذی

رئًس مطالب
ؼریف اختتال

افسردگی

اًَاع اختتال

افسردگی

اَذاف جسئی
ؼریف اختتال
خصَصیب

افسردگی
ثبلیٌی

ا یَلَشی اختتال
اًَاع اختتال

اختتال

افسردگی ٍ اًَاع آى

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

افسردگی دا ؼریف رٌیذ.

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

ددک

15

ددک

15

داًص

15

ددک

15

ا یَلَشی اختتال

افسردگی

افسردگی دا ثیبى رٌذ

ػتم ثبلیٌیک سیر ٍ پیص آگبّی اختتال

افسردگی

افسردگی دا

ضرح دّذ.
اًَاع اختتال
خصَصیب

افسردگی دا ًبم ثجرد

ثبلیٌی اختتال

افسردگی دا طرح رٌذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان172-81....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

carson….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت ثرد
–پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
5

ثبلیٌی

خصَصیب

دٍ قغجی

اًَاع اختتال

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

ػتین ثبلیٌی هرثَط ثِ هبًیب

ػتین ثبلیٌی هرثَط ثِ هبًیب دا َضیح دّذ

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

هتک ّبی طخیصی DSM-5

هتک ّبی طخیصی  DSM-5هرثَط ثِ هبًیب دا ثیبى

ددک

11

ْیِ هقبلِ دد هَدد هغبلت

هرثَط ثِ هبًیب

رٌذ

ددک

15

ادائِ ضذُ

ددک

11

ادزضیبثی

15

ددک

11

دٍ

قغجی
فرایٌذ پرستبدی

دٍقغجی ٍ اًَاع آى
فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

رئًس مطالب
اختتال

مذرس :خانن هحوذی

سیر ٍ پیص آگْی اختتال

سیر پیص آگْی
ددهبى اختتال

ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اختتال

دٍ قغجی

فرایٌذ پرستبدی اختتال

دٍ قغجی دا َضیح دّذ

دٍ

قغجی دا ثب ّن هقبیسِ رٌذ

دٍ

فرایٌذ پرستبدی دد اختتال

قغجی

افسردگی ٍ دٍ قغجی

دا طریح رٌذ
تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:
کًضان172-81....
Kaplan….
Vidbeck….

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت ثرد
–پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ

رئًس مطالب

6

ؼریف اضغراة
اًَاع اختتال

مذرس :خبًن هحوذی

اضغراثی

اَذاف جسئی
ؼریف اختتال

اضغراثی

ّوِ گیر ضٌبسی -ا یَلَشی –سیر

فرایٌذ پرستبدی

ثبلیٌی ٍ پیص آگْی
خصَصیب

اختتال

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

اضغراثی دا ؼریف ًوبی.

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

ثبلیٌی ٍ

ددک

15

ْیِ هقبلِ دد هَدد هغبلت

اضغراثی دا َضیح

ددک

15

ادزضیبثی

15

ددک

15

ّوِ گیر ضٌبسی  -ا یَلَشی خصَصیب
هذاخت

ثبلیٌی –هتک ّبی

اضغراثی ٍ اًَاع آى

پرستبدی اختتال
دّذ.

طخیصی  ٍ DSM-5ددهبى
هذاخت

پرستبدی دد اختتال
اضغراثی
تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:

 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان124-172....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Kaplan….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

ذدیس ضذُ ٍ ادائِ دد رت

باسمه تعال ی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدی ّبی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس :خبًن هحوذی

ثرد –دیتب

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ

رئًس مطالب

7

ؼریف اختتال

اَذاف جسئی
ؼریف اختتال

ٍسَاسی  -ججری

ٍسَاسی -

ججری

اًَاع اختتال
ٍسَاسی  -ججری

ایتَلَشی – سیر ثبلیي –

فرایٌذ پرستبدی

پیص آگبّی
خصَصیب

اَذاف رفتاری
سیر ٍ پیص آگْی ٍ ددهبى اختتال
اًَاع اختتال

ّوِ گیر ضٌبسی –

ثبلیٌی – هتک

اختتال

ددهبى اختتال
هذاخت
اختتال

ٍسَاسی  -ججری دا طریح ًوبیذ

ٍسَاسی  -ججری دا ؼریف رٌذ

اًَاع اختتال

ٍسَاسی  -ججری دا ًبم ثجرد

ّوِ گیر ضٌبسی -ایتَلَشی –سیر ثبلیٌی ٍ پیص آگبّی ٍسَاسی -

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

داًص

11

ددک

15

ددک

15

ادزضیبثی

15

رریت

5

ججری دا ضرح دّذ
خصَصیب

ججری
پرستبدی دد

ٍسَاسی  -ججری دا ثیبى ًوبیذ

ٍسَاسی  -ججری دا ثب ّن هقبیسِ رٌذ

فرایٌذ پرستبدی دد اختتال

ّبی طخیصی DSM-5
ٍسَاسی -

ٍسَاسی ججری ٍ اًَاع آى

ثبلیٌی ٍ هترْبی طخیصی ّر رذام از اختتال
ٍسَاسی  -ججری دا َضیح دّذ

ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اختتال

ٍسَاسی  -ججری

ٍسَاسی  -ججری دا ثب

ّن هقبیسِ رٌذ
لیستی از هذاخت

پرستبدی دد اختتال

ٍسَاسی  -ججری ْیِ

ًوبیذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان146-136....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Carson…..
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

ْیِ هغبلت ٍ ادایِ دد رت

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسال می ياحذ ضُرکرد – داوطک ذٌ پرستاری ي مامایی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت ثرد
–پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
9

رئًس مطالب
ؼریف اختتال

مذرس :خبًن هحوذی

اَذاف جسئی

جسیِ ای

اًَاع اختتال
فرایٌذ پرستبدی

اَذاف رفتاری

ؼریف اختتال

جسیِ ای

اًَاع اختتال

جسیِ ای

اختتال

ّوِ گیرضٌبسی – ا یَلَشی –
سیر ثبلیٌی – پیص آگْی
خصَصیب

جسیِ ای ٍ اًَاع آًْب

جسیِ ای دا ؼریف رٌذ.

اًَاع اختتال

ّوِ گیرضٌبسی  -ا یَلَشی  -سیر ثبلیٌی ٍ پیص
آگْی اختتال

ثبلیٌی  -هتک ّبی

طخیصی  DSM-5ددهبى
فرایٌذ پرستبدی

جسیِ ای دا ًبم ثجرد.
جسیِ ای دا ضرح دّذ.

حیطٍ

زمان

ددک

11

داًص

5

ددک

15

ددک

15

خصَصیب ثبلیٌی ٍ هتک ّبی طخیصی ّر رذام ادزضیبثی
از اختتال دا َضیح دّذ.
رریت
ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اختتال

جسیِ

دا ثب ّن هقبیسِ رٌذ.
لیستی از هذاخت

پرستبدی دد اختتال

جسیِ ای

ْیِ ًوبیذ.
تعییه زمان الزم برای اجرا ی َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:
کًضان149-144....
Carson…..
Vidbeck….

15
11

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

پرسص ٍ پبسخ

ْیِ هغبلت ٍ

ادایِ دد رت

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس :خبًن هحوذی

ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال

ضخصیت ٍ اًَاع آى

جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

11

تعریف شخصیت

اصالح شخصیت

فراگیر تتوانذ تذوى استفاده از کتاب اصالح شخصیت را

درک

5

پرسش و پاسخ

ایتولوشی اختالالت

هشخصات کلی اختالالت شخصیت

ته طور کاهل تعریف کنذ

درک

5

تهیه هطالة و ارایه در کالس

شخصیت

ایتولوشی اختالالت شخصیت

تذوى استفاده از کتاب تتوانذ  4هورد ازهشخصات کلی

درک

11

انواع اختالالت شخصیت

انواع اختالالت تر اساس DSM-5

اختالالت شخصیت را تیاى کنذ.

درک

15

سایر اختالالت شخصیت

دسته اول

انواع اختالالت شخصیت را تر اساس  DSM-5شرح دهذ

درک

31

فراینذ پرستاری

دسته دوم

هر کذام از اختالالت شخصیت پارانوئیذ ایسکسوئیذ و

ارزشیاتی

5

دسته سوم

ایسکسوتاهپال را حذاقل در ده سطر توضیح دهذ

ترکیة

5

هراقثت های پرستاری در اختالالت

دسته دوم و سوم اختالالت شخصیت را حذاقل در 5

شخصیت

سطر توضیح دهذ
احساسات ،نگرشهای عکس العول های هختلف تیواراى
تا انواع اختالالت شخصیت را تا هن هقایسه کنذ
فراینذ پرستاری ترای هراقثت از تیوار را تهیه نوایذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بی ىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان177-159....

 . 4ارائٍ مطالب

77

Kaplan….

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
11

مذرس :خبًن هحوذی

اَذاف جسئی

رئًس مطالب
ؼریف اختتال

جٌسی

ؼریف اختتال

اًَاع اختتال

جٌسی

اًَاع اختتال

جٌسی

اختت ال

ثبلیٌی – پیص آگْی

اًَاع اختتال

جٌسی فرد دا ثیبى ًوبیذ

ددک

11

جٌسی دا ًبم ثجرد

داًص

5

ددک

15

ددک

11

ادزضیبثی

11

رریت

11

ّوِ گیر ضٌبسی -ا یَلَشی -سیر ثبلیٌی ٍ پیص آگْی

ثبلیٌی  -هتک ّبی

طخیصی DSM-5
ددهبى اختتال

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

جٌسی دا ؼریف رٌذ

ػَاهل هَثر دد وبیت

ّوِ گیرضٌبسی – ایتَلَشی – سیر
خصَصیب

حیطٍ

زمان

فعا لیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

اَذاف رفتاری

جٌسی

فرایٌذ پرستبدی

جٌسی ٍ اًَاع آى

اختتال
خصَصیب

جٌسی

جٌسی دا ضرح دّذ

ثبلیٌی ٍ هتک ّبی طخیصی ّر رذام از
اختتال

فرایٌذ پرستبدی

دا َضیح دّذ

ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اختتال

جٌسی دا

ثب ّن هقبیسِ رٌذ
لیستی از هذاخت

پرستبدی دد اختتال

جٌسی ْیِ

ًوبیذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیى ی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Kaplan….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
12

مذرس :خبًن هحوذی

رئًس مطالب
هر جظ ثب

ؼریف اختتال
آسیت

هر جظ ثب

اًَاع اختتال

هر جظ ثب آسیت ٍ اًَاع آى
حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

ددک

11

پرسص ٍ پبسخ

داًص

11

ددک

15

دا ًبم ثجرد

ددک

15

ّوِ گیرضٌبسی –ا یَلَشی – سیر ثبلیٌی ٍ پیص آگْی

ادزضیبثی

15

رریت

5

اَذاف رفتاری

اَذاف جسئی
ؼریف اختتال

هر جظ ثب آسیت

اًَاع اختتال

هر جظ ثب آسیت

اختتال

دا ؼریف ًوبیذ

ّوِ گیر ضٌبسی – ایتَلَشی -سیر

اًَاع اختتال

ثبلیٌی – پیص آگْی

آسیت
فرایٌذ پرستبدی

خصَصیب

ثبلیٌی – هتک ّبی

طخیصی DSM-5
ددهبى اختتال

اختتال

هر جظ ثب آسیت

فرایٌذ پرستبدی

هر جظ ثب آسیت
هر جظ ثب آسیت

هر جظ ثب آسیت

دا ضرح دّذ.
خصَصیب

ثبلیٌی ٍ هتک ّبی طخیصی ّر رذام از
اختتال

دا َضیح دّذ.

ددهبى ّبی دادٍیی ٍ غیر دادٍیی اختتال

دا ثب ّن هقبیسِ

رٌذ.
لیستی از هذاخت

پرستبدی دد اختتال

ْیِ ًوبیذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضر يع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:
کًضان199-187....
Kaplan….
Vidbeck….

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

يسایل آمًزضیٍ :ایت
ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختتال
جلسٍ
13

حیطٍ

رئًس مطالب

داًص

15

طخیصی

هَاد

(ٍاثستگی – اػتیبد – هسوَهیت) دا ؼریف رٌذ.

ددک

11

 DSM-5اًَاع

هترْبی طخیصی  DSM-5دد ّر

حذاقل دٍ سَم هتک ّبی طخیصی دا ثرای ّر رذام از

ددک

5

ثیبى رٌذ.

ددک

11

هر جظ ثب الالل دا ًبم ثجرد

ددک

21

رریت

11

اختتال

هترْبی

اَذاف جسئی

هر جظ ثب هَاد ٍ اًَاع آى
زمان

اصغتحب

مذرس :خبًن هحوذی

اصغتحب

هر جظ ثب
هَاد

هرٍط ثِ اختتال

فراگیر ثتَاًذ اصغتحب

رذام از اصغتحب
اًَاع اختتفب

فرایٌذ پرستبدی

اَذاف رفتاری
هرٍثظ ثِ اختتال

اصغتحب
حذاقل  9هَدد از اختتال

(الالل -هَاد

افیًَی – حطیص  -رَربئیي –

ّر رذام از هَادد ا یَلَشی اثرا

هر جظ ثب هَاد

الالل ثر سیستن ّبی

آهفتبهیي  -هَاد استٌطبقی  -هَاد

ثذى ٍ ددهبى ٍاثستگی ثِ الالل دا حذاقل دد سِ سغر

َّن زا – هسالي ّب – خَاة

َضیح دّذ.

آٍدّب – ضذ اضغراة ّب)

اختت ال

فرایٌذ پرستبدی دد اختتال

هر جظ ثب حطیص –رَربئیي – آهفتبهیي – ٍ هَاد
استٌطبقی دا َضیح دّذ.

لیستی از هذاخت

هر جظ ثب هَاد

پرستبدی ثرای ثیوبد ْیِ ًوبیذ.

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان224-199....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

……Carson
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

پرسص ٍ پبسخ

ْیِ هغبلت ٍ

ادایِ دد رت

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطگذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

يسایل آمًزضیٍ :ایت ثرد

مذرس :خبًن هحوذی

–پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اختت ال
جلسٍ

رئًس مطالب

14

هترْبی طخیصی DSM-
5
اداهِ اًَاع اختتال
هر جظ ثب هَاد
فرایٌذ پرستبدی

هر جظ ثب هَاد ٍ اًَاع آى (اداهِ ثحث قجل)

اَذاف جسئی
اًَاع اختتال

اَذاف رفتاری

هَاد َّن زا –

اختتال

هسالي ّب – خَاة آٍدّب –ضذ
اضغراة ّب – في سیاللیذیي –

آٍدّب ٍ ضذ اضغراثْب دا ضرح دّذ.
اختتال

ربفئیي – ًیالَ یي
اثرا

هر جظ ثب في سیاللیذیي – ربفئیي ٍ
ًیالَ یي دا َضیح دّذ.

هَاد هَدد سَء هصرف ثر

سیستن ّبی ثذى ٍ ددهبى ّبی
هختلف آًْب
هذاخت

هر جظ ثب َّن زاّب -هسالي ّب – خَاة

اثرا

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

ددک

15

پرسص ٍ پبسخ

ددک

21

ادائِ هغبلت هر جظ ثب اّذاف

ادزضیبثی

21

رریت

15

هَاد هَدد سَء هصرف ثر سیستن ّبی ثذى ٍ ددهبى
ّبی هختلف آًْب دا ضرح دادُ ٍ ثب ّن هقبیسِ رٌذ.

لیستی از هذاخت

پرستبدی ثرای ثیوبد ثب اختتل

هر جظ ثب هَاد ْیِ ًوبیذ

پرستبدی

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان224-199....

 . 4ارائٍ مطالب

77

Carson…..

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باسمه ت عالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس :خبًن هحوذی

ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اًَاع ددهبى ّبی دادٍیی دد دٍاى پسضالی
جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پایاوی

15

اًَاع ددهبى ّبی دادٍیی

دادٍّبی ضذ خَى

اًَاع –هالبًیسن – هَادد استفبدُ ٍ ػَاد دادٍی ضذ

ددک

21

پرسص ٍ پبسخ

دد دٍاى پسضالی

دادٍّبی ضذ افسردگی

جٌَى دا ضرح دّذ

ددک

21

دادٍّبی ضذ هبًیب

اًَاع – هالبًیسن – هَادد استفبدُ ػَادض دادٍّبی

ددک

15

دادٍّبی ضذ اضغراة

ضذ افسردگی دا َضیح دّذ.

ددک

15

اًَاع  -هالبًیسن – هَادد استفبدُ ٍ ػَادض دادٍّبی

ددک

11

ضذ هبًیب دا ثیبى ًوبیذ.
اًَاع – هالبًیسن  -هَادد استفبدُ ٍ ػَادض دادٍی
ضذ اضغراة دا ثیبى ًوبیذ.
ًقص پرستبد دد دادٍ ددهبًی اختتال

دٍاًی دا

َضیح دّذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان62-24....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Kaplan….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

باسمه تعالی
داوطگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ضُرکرد – داوطکذٌ علًم پسضکی  -طرح درس َر یک از جلسات تذریس -گريٌ پرستاری
وام درس :پرستبدیثیوبدیْبی

مقطع :ربدضٌبسی پیَستِ پرستبدی

ريش تذریس :سخٌراًی – پرسص ٍ پبسخ

يسایل آمًزضیٍ :ایت

مذرس :خبًن هحوذی

ثرد –پرٍشرتَد

دٍاى

َذف کلی :آضٌبیی ثب اًَاع ددهبى ّبی غیر دادٍیی دد دٍاى پسضالی
جلسٍ

رئًس مطالب

اَذاف جسئی

اَذاف رفتاری

حیطٍ

زمان

فعالیت َای تکمیلی ي ارزضیابی پ ایاوی

16

اًَاع ددهبى ّبی غیر

ECT
ًَد ددهبًی

هالبًیسن ػول  ECTدا َ ضیح دّذ

ددک

5

پرسص ٍ پبسخ

دادٍّبی هَدد استفبدُ دد  ECTدا ًبم ثجرد

داًص

5

دٍاى ددهبًی

هَادد اًذیالبسیَى ٍ رٌترااًذیالبسیَى ّبی  ECTدا ثیبى ًوبیذ

دادٍیی دد دٍاى پسضالی

دفتبد ددهبًی
گرٍُ ددهبًی

ددک

1

ددک

15

اًَاع دٍاى ددهبى ٍ هَادد استفبدُ از آى دا ثیبى ًوبیذ

ددک

11

اًَاع دفتبد ددهبًی ٍ هَادد استفبدُ از آى دا ضرح دّذ

ددک

11

ًَد ددهبًی ٍ گرٍُ ددهبًی ٍ هسایبی استفبدُ از آى دا َضیح دّذ

ددک

15

هذاخت

پرستبدی قجل – حیي ٍ ثؼذ از  ECTدا ضرح دّذ

تعییه زمان الزم برای اجرای َر یک از مراحل تذریس:
 . 1آمادگی

3

 .2ضريع مًضًع درس ي بیان اَذاف

3

 .3پیص بیىی رفتار يريدی  -ارزضیابی تطخیصی

4

کًضان62-24....

 . 4ارائٍ مطالب

77

 .5خالصٍ کردن وتیجٍ گیری

5

Kaplan….
Vidbeck….

 .6ارزضیابی

3

 . 7تعییه تکلیف ي اختتام

2

 . 8جمع کل:

مىابع:

