
 گروه آموزشی روان پرستاری -پرستاری و مامایی دانشکده

 95-6نیمسال دوم 
 

 روان پرستاریارشد یکارشناسدانشجویان  مخاطبان:                                       اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبتهای روان پرستاریعنوان درس :   

                             واحد(  5/0بهنام خالدی  – واحد کارآموزی 1نظری واحد 5/0) دکتر امیر جاللی   نظری، یک واحد کارآموزیواحد  1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 12-14روزهای شنبه و یکشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 خالدی بهنام –یجالل ریدکتر ام مدرس:                                               8-10 سه شنبه و  16-18دوشنبهروزهای زمان ارائه درس:   

   اصو.ل مشاوره در روان پرستاری -اصول سالمت روان و روان پرستاری درس و پیش نیاز: 

 

 هدف کلی درس :

برسی و تشخیص نیازهای آنان و اجررای   –اختالالت روانی بزرگساالن  این درس به منظور کسب دانش و بینش در جهت شناخت بیشتر 
 تدابیر پرستاری مناسب از پیشگیری تا نوتوانی می باشد. 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 اختالالت روان پزشکی   DSM-Vآشنایی دانشجویان با طبقه بندی  -1
 آشنایی دانشجویان با اختالالت اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه -2
 و سایکوتیک  آشنایی دانشجو.یان با اختالالت اسکیزوفرنی-3
 آشنایی دانشجو.یان با اختالالت اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه -4
 مربوطه یپرستار یمراقبتهاو نحوه آشنایی دانشجویان با اختالالت خلقی  -5
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهاآشنایی دانشجویان با اختالالت جنسی  -6
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهاآشنایی دانشجویان با اختالالت شخصیت  -7
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهاآشنایی دانشجویان با اختالالت شناختی  -8
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها سوماتوفورم، ساختگی با اختالالتآشنایی دانشجویان  -9
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 اختالالت روان پزشکی   DSM-Vآشنایی دانشجویان با طبقه بندی  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را نام ببرد   DSM-Vطبقه بندی اصلی اختالالت روانی منطبق بر  -1-1
 را در شناخت بیماریهای روانی را توضیح دهد.   DSM-Vاهمیت استفاده از طبقه بندی        -2-1
 را توضیح دهد.DSM-V دو معیار شدت و عود را جهت تشخیص اختالالت روانی براساس       -3-1
 . را شرح دهد DSM-Vمعیارهای تشخیصی براساس         -4-1

 

 آشنایی دانشجویان با اختالالت اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطههدف کلی جلسه دوم: 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 خصوصیات اختالالت اضطرابی را بیان کند.  -1-2

 . را در اختالالت اضطرابی شرح دهد دو عامل سن و جنس   -2-2
 . وی را در مورد اضطراب مقایسه کندنظر مکاتب انسان گرایی و روانکا    -3-2
 . گونه را با یکدیگر مقایسه  نمایداضطراب سالم و اضطراب بیمار     -4-2
 چهار عامل تاثیر گذار در بروز اختالالت اضطرابی را نام ببرد .      -5-2



انواع اختالالت اضطرابی )اختالل اضطرابی منتشر، پانیک ، فوبی ، وسواس اجباری ، اختالل استرس پس از حادثه    را ییتهک کهرد  و یوضهی          -6-2

 دهد.

 مداخالت پرستاری بر اساس یشخیص های پرستاری اختالالت اضطرابی را شرح دهد. -7-2

 .ضیح دهددر اختالل ترس بیمارگونه را تو سه  مورد از روشهای رفتار درمانی مورد استفاده   -8-2
 

  و سایکوتیک آشنایی دانشجو.یان با اختالالت اسکیزوفرنیهدف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 صوصیات اختالالت اسکیزوفرنی را بیان کند.خ  -1-3
 را توضیح دهد. همه گیر شناسی ، سبب شناسی اختالالت اسکیزوفرنی -2-3
 نقش سن و جنس را در شروع اختالل اسکیزوفرنیا با یکدیگر مقایسه کند -3-3
 تأثیر عوامل فرهنگی و احتماعی را در بروز اختالل اسکیزوفرنیا نقد کند -4-3
 کندارتباط ناقلهای عصبی دوپامین و سروتونین و گابا را در سبب شناسی اختالل اسکیزوفرنیا تجزیه و تحلیل  -5-3
 تأثیر آلودگی با ویروس ها در زمان حاملگی در بروز اختالل اسکیزوفرنیا را توضیح دهد -6-3
 دیدگاه نظریه های شناختی و یادگیری را دربروز اختالل اسکیزوفرنیا با دیکدیگر مقایسه کند -7-3

 عالئم مثبت و منفی را در اختالل اسکیزوفرنیا با ذکر مثال مقایسه کند -8-3

 را نام ببرد و روش تشخیص اختالل اسکیزوفرنید -9-3
 

 آشنایی دانشجو.یان با اختالالت اسکیزوفرنی و سایکوتیک و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطههدف کلی جلسه چهارم: 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 دو عالمت عمده اسکیزوفرنیا پارانوئید و کاتاتونیک را تشخیص دهد -1-4
 تفاوت اختالالت اسکیزوفرنیا نامتمایز و باقیمانده را تجزیه و تحلیل کند-2-4
 اختالل اسکیزوفرنیا آشفته را شرح دهد-3-4
 پسیکوز موقت را با ذکر عالئم آن شرح دهد-4-4

 هذیانی را شرح دهدتفاوت اختالالت ، اسکیزو افکتیو و -5-4
 پسیکوز ناشی از مصرف مواد و شرایط طبی را با ذکر یک مثال مقایسه کند.-6-4
 روش روان درمانی و دارو درمانی را در اختالالت اسکزوفرنیا نقد کند-7-4
 پیش آگهی اختالالت هذیانی و اسکیزوفرنی فرم و ساده پسیکوز موقت را تجزیه و تحلیل کند-8-4
 پرستاری را در هذیانها و توهمات اختالالت اسکیزوفرنی شرح دهدفرآیند -9-4

 فرآیند پرستاری را در مورد اسکیزوفرنیا کاتاتونیک توضیح دهد-10-4
 

 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها خلقیسایر اختالالت با  انیدانشجو. ییآشنا: پنجمهدف کلی جلسه 

 :مپنج اهداف ویژه جلسه

 قادر باشددر پایان دانشجو 

 
 .وصیات اختالالت خلقی را بیان کندخص  -1-5

 هم  گیر شناسی ، سبب شناسی و روشهای درمانی اختالالت خلقی را یوضی  دهد. -2-5

 انواع اختالالت دو قطبی را بیان کند.-3-5

 ،دیس یایمیک،مالنکویی راجع    را ییتک کرد  و یوضی  دهد.واع اختالالت خلقی)افتردگی اساسی ان -4-5

 یا و عالئم آن را بیان کنداختالل مان -5-5



 انواع درمان های رایج در اختالالت خلقی را یوضی  دهد.    -5--6

 مداخالت پرستاری بر اساس یشخیص های پرستاری اختالالت خلقی را شرح دهد. -7-5

 
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها یبا اختالالت جنس انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه ششم: 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 . جنسی سالم وناسالم را توضیح دهد رفتارهای -1-6
 عقاید و ارزشیابی شخصیتی خود را در ارتباط با روابط جنسی سالم و ناسالم مورد نقد قرار دهد .  -2-6
 رده و به اختصار توضیح دهد.انواع پارافیلیا را نام ب - -3-6
 ده در بروز اختالالت جنسی توضیح دهد . در مورد سه علل عم  -4-6
 درمانهای متداول در اختالالت جنسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .   -5-6
 عالئم و نشانه های اختالالت هویت جنسی را در کودکان و بزرگساالن مقایسه کند .  -6-6
 فرآیند مراقبتی از بیمار با اختالل جنسی را بنویسد -7-6
 
 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها تیبا اختالالت شخص انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه هفتم: 

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 شخصیت را تعریف کزرده و خصوصیات مشترک این اختالالت را بیان کند. تشخصیت و اختالال 1-7
 نام ببردانواع کالسترهای اختالالت شخصیت را  2-7
 بیماران مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید را توضیح دهد. یعالئم و نشانه ها 3-7
 دهد. حیرا توض پارانوئید تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  4-7
 دهد. حیرا توض اسکیزوتایپال تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  5-7
 دهد. حیرا توضوسواسی جبری  تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  6-7
 دهد. حیرا توض نمایشی تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  7-7
 دهد. حیرا توضخوشیفته  تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  8-7
 دهد. حیرا توض دوری گزین تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  9-7

 دهد. حیرا توض وابسته تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  10-7
 دهد. حیرا توض مرزی تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  11-7
 دهد. حیرا توض اجتماعیضد  تیمبتال به اختالل شخص مارانیب عالئم و نشانه های  12-7
 روشهای درمانی در اختاللت شخصیت را بیان کند. 7 -13
 سه تشخیص پرستاری در اختالالت شخصیت را بیان کند   14-7
 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها ناختیبا اختالالت ش انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه هشتم: 

 :هشتم اهداف ویژه جلسه

 باشد در پایان دانشجو قادر

 

 کلی این اختالالت را بیان کند.  عالئم و نشانه های اختالالت شناختی را تعریف و 1-8
 عالئم و نشانه های بیماران مبتال به دلیریوم را بیان کند.   2-8
 مراقبت های پرستاری در بیماران مبتال به دلیریوم را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد  3-8
 این بیمارای را بر شمارد  یعالئم و نشانه ها ده ومدمانس و توضیح دا  4-8



 مراقبتهای پرستاری در بیماران مبتال به دمانس را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد.  5-8
 انواع اختالالت فراموشی را توضیح دهد.  6-8
 کند.  انیرا ب اختالالت فراموشیمبتال به  مارانیب یعالئم و نشانه ها  7-8
 دهد حیتوض یپرستار صیرا با ذکر تشخ اختالالت فراموشیمبتال به  مارانیدر ب یپرستار یها مراقبت 8-8
 

 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها سوماتوفورم و ساختگیبا اختالالت  انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه نهم: 

 :نهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح داده وانواع آن را بیان کند.اختالالت  روان تنی  1-9
 دهد حیرا توض جسمانی شدنمبتال به اختالل  مارانیب یعالئم و نشانه ها  2-9
 .دهد حیرا توض تبدیلیمبتال به اختالل  مارانیب یعالئم و نشانه ها 3-9
 دهد حیرا توض هیپوکندریازیسمبتال به اختالل  مارانیب یعالئم و نشانه ها 4-9
 دهد حیرا توض ساختگیمبتال به اختالل  مارانیب یعالئم و نشانه ها 5-9
 دهد حیرا توض تمارضمبتال به اختالل  مارانیب یعالئم و نشانه ها 6-9
 دهد حیتوض یپرستار صیرا با ذکر تشخروان تنی  مبتال به اختالالت  مارانیدر ب یپرستار یمراقبت ها 7-9
 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها خوردنبا اختالالت  انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه دهم: 

 :دهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 انواع اختالالت خوردن را نام ببرد.  1-10
 علل اختالالت خوردن را بیان کند. 2-10
 دهد. حیرا توض بی اشتهایی روانی  مبتال به  مارانیب یعالئم و نشانه ها 3-10
 دهد. حیرا توض پرخوری روانی مبتال به  مارانیب یعالئم و نشانه ها 4-10
 دهد. حیرا توض پزرخوریوسواسیمبتال به  مارانیب یعالئم و نشانه ها 5-10
 مدیریت و درمان احتالالت خوردن را بیان کند. 6-10
 دهد حیتوض یپرستار صیذکر تشخرا با  خوردنمبتال به اختالالت   مارانیدر ب یپرستار یمراقبت ها 7-10
 

 منابع:

- Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental Health 

Nursing. Mosby. Last Edition. 
- Videbeck S. , psychiatric mental health nursing, lippincotte, last edition  

 

 درس یمرتبط با محتوا یسیو انگل یکتب و مقاالت فارس هیکل -

 

 روش تدریس:

 شیبا توجه به پ یواحد درس نیاز مطالب ا یبرخ نیخواهد بود. همچن یتوسط مدرس و بحث گروه یبه صورت سخنران سینحوه تدر
تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس  د،یبر منابع و متون جد هیو با تک یاز درس مربوطه در مقطع کارشناس انیدانشجو نهیزم

 شود. یدر کالس انجام م انیبا دانشجو ظرگردد و بحث و تبادل ن یارائه م
 

 ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور  وسایل آموزشی :



 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// نمره 2  مطالب ارائه 

   نمره 2 مقاالت مرتبط پژوهشی  عدد بیب کارتدوارائه 

   نمره 15  آزمون پایان ترم

   نمره  1  حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 حضور فعال داشته باشد. یو کارآموز ینظردر جلسات   -

 .دیدرس را مطالعه نما یمحتوا نهیدر زم دیمقاالت جد  -
 مشارکت فعال داشته باشد. یگروه یدر بحث ها -
 

 

 کارآموزی  -ب

 یک واحد  واحد:  تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید

 :کلی هدف
پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت اختالالت  رئانی بزرگساالن، برنامه های مراقبتی مددجو را مبتی با 

 رویکرد خانواده محور برنامه ریزی نماید. 
 

 اختصاصی: اهداف
 دانشجو توانایی ارزیابی مددجویان مبتال به اختالالت روانی را داشته باشند. 

 امه مراقبت روان پرستاری متناسب با مشکالت و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد. دانشجوقادر به تعیین برن

 
 وظایف دانشجو: 

 
 یمربوطه جهت و یروانپرستار یمراقبتها یو اجرا یاز اختالالت روان یکیمبتال به  یمددجو کیانتخاب 

 مقاله کیدر قالب  یو یبرا یروانپرستار یمراقبت ها یفوق و اجرا یحاصل از انتخاب مددجو یها افتهیارائه  
 

 :ارزشیابی
 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  

 نمره 10 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

 نمره  3 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 نمره  3 مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران برقراری ارتباط
 



                                        اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبتهای روان پرستاری جدول زمانبندی درس                           

 9-12شنبه  سه و 16-18شنبه  دو روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس جلسهموضوع هر               جلسه

 بهنام خالدی اختالالت روان پزشکی   DSM-Vطبقه بندی  1

 بهنام خالدی اختالالت اضطرابی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه   2

 دانشجویان

 بهنام خالدی اختالالت اسکیزوفرنی و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه  3

 دانشجویان

 بهنام خالدی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها سایر اختالالت سایکوتیک 4

 دانشجویان

 بهنام خالدی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهااختالالت خلقی   5

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهااختالالت جنسی   6
 

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهااختالالت شخصیت   7

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهااختالالت شناختی  8

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها سوماتوفورم، ساختگیاختالالت  9

 دانشجویان

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهااختالالت خوردن  10

 دانشجویان

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


