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 آضنایی دانطجویاى با  انواع طبقه بنذی اختالالت روانی.   هذف کلی جلسه اول:

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 ؛در پایاى دانطجو قادر باضذ

 ٌذی اختالالت سٍاًی سا ًام تثشد. دٍ دػتِ عثقِ ت 1-1

   . سا تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ دٍ ٍیظگی آى تا  ّوشاُ   ICD ٍ DSM V  عثقِ تٌذی 2-1

 سا تَضیح دّذ. DSM V دٍ هؼیاس ؿذت ٍ ػَد سا جْت تـخیق اختالالت سٍاًی تشاػاع 3-1

 

 رهاى های سیستی و  هذاخالت پزستاری. آضنایی با  درهاى در روانپشضکی: د هذف کلی جلسه دوم:

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ػِ هشحلِ اص دسهاى تا النتشٍؿَك سا ؿشح دّذ .  7-2

 هناًیؼن ػول النتشٍ ؿَك سا تَضیح دّذ .  7-3

 دٍ هَسد اػتفادُ ٍ ػذم اػتفادُ اص النتشٍؿَك سا هَسد تحث قشاس دّذ  7-4

 ؿَك سا تَضیح دّذ . دٍ هَسد اص ػَاسم النتشٍ 7-5

 دٍ داسٍی هلشفی دس صهاى النتشٍؿَك سا ًام تثشد .  7-6

 هشاقثتْای قثل اص النتشٍؿَك سا تَضیح دّذ . 7-7

 اص هشاقثتْای حیي دسهاى تا النتشٍؿَك سا ؿشح دّذ 7-8

 ا تَضیح دّذ. هَسد اصًنات ایوٌی پغ اص اًجام النتشٍؿَك س 4سػایت  8-2

 سٍاًپضؿنی سا ًام تثشد . ػِ هَسد اص اًَاع داسٍّای ضذ  9-2

 ػَاسم جاًثی امؼتشایپشاهیذال فٌَتیاصیي سا تَضیح دّذ .   10-2

 ی اػتفادُ هی مٌٌذ سا تیاى مٌذ. چْاسهَسد اص هشاقثت ّای پشػتاسی دس  تیواساًی مِ اص داسٍّای ضذ سٍاًپضؿن 11-2

 م. آضنایی با انواع درهاى های دارویی، اداهه جلسه دوهذف کلی جلسه سوم: 

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ػِ هَسد اص اًَاع هختلف داسّای ضذ افؼشدگی سا ًام تثشد .  1-3

 چْاسهَسد اص ػَاسم جاًثی داسٍّای ضذ افؼشدگی سا تَضیح دّذ . 2-3

 مٌذ سا هَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس دّذ  دٍ هَسد اص ًنات ایوٌی دس تیواس افؼشدُ ای مِ اص داسٍّا ی ضذ افؼشدگی اػتفادُ هی 3-3 



 ػِ هَسد اص هشاقثتْای پشػتاسی داسٍّای تثثیت مٌٌذُ خلق سا ؿشح دّذ. 4-3

 چْاسهَسداصػالئن هؼوَهیت تالیتیَم سا تَضیح دّذ .  5-3

 دٍ هَسد اص اًَاع هختلف داسٍّای ضذ پاسمیٌؼَى سا ًام تثشد . 6-3

 ضذ پاسمیٌؼَى سا تَضیح دّذ.  ّایدٍ هَسد اص ػَاسم جاًثی داسٍ  7-3

 سٍّای ضذ پاسمیٌؼَى سا ؿشح دّذ. ّای پشػتاسی هشتَط تِ دا ػِ هَسد اص هشاقثت 8-3

 داسٍّای ضذ اضغشاب سا ًام تثشد.  ػِ ًَع اص اًَاع  9-3

 داسٍّای ضذ اضغشاب سا ؿشح دّذ.  دٍهَسد اص هَاسد هلشف  10-3

 طیل ضذ اضغشاب سا تَضیح دّذ . دٍ هَسد اص ػَاسم جاًثی آًتی مَلیٌش 11-3

 . دٍ هَسد خغشات اػتفادُ عَالًی هذت اص داسٍّای ضذ اضغشاب سا تجضیِ ٍ تحلیل مٌذ 12-3

 آضنایی با اختالل اسکیشوفزنیا و اختالالت هذیانی. :  هذف کلی جلسه چهارم

 اهذاف ویژه جلسه چهارم:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ا تؼشیف مٌذاختالل اػنیضٍفشًیا س 1-4

 دٍ ًنتِ هْن دس تاسیخچِ اختالل اػنیضٍفشًیا سا ؿشح دّذ 2-4

 ًقؾ ػي ٍ جٌغ سا دس ؿشٍع اختالل اػنیضٍفشًیا تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ 3-4

 تأثیش ػَاهل فشٌّگی ٍ احتواػی سا دس تشٍص اختالل اػنیضٍفشًیا ًقذ مٌذ 4-4

 ا سا دس ػثة ؿٌاػی اختالل اػنیضٍفشًیا تجضیِ ٍ تحلیل مٌذاستثاط ًاقلْای ػلثی دٍپاهیي ٍ ػشٍتًَیي ٍ گات 5-4

 تأثیش آلَدگی تا ٍیشٍع ّا دس صهاى حاهلگی دس تشٍص اختالل اػنیضٍفشًیا سا تَضیح دّذ 6-4

 دیذگاُ ًظشیِ ّای ؿٌاختی ٍ یادگیشی سا دستشٍص اختالل اػنیضٍفشًیا تا دینذیگش هقایؼِ مٌذ 7-4

 اختالل اػنیضٍفشًیا تا رمش هثال هقایؼِ مٌذػالئن هثثت ٍ هٌفی سا دس  8-4

 دٍ سٍؽ تـخیق اختالل اػنیضٍفشًیا سا ًام تثشد 9-4
 

 آضنایی با هزاقبت های پزستاری اس بیواراى اسکیشوفزنیک بزاساس تطخیص و فزآینذ پزستاری. هذف کلی جلسه پنجن: 

 اهذاف ویژه جلسه پنجن: 

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ػوذُ اػنیضٍفشًیا پاساًَئیذ ٍ ماتاتًَیل سا تـخیق دّذ دٍ ػالهت 1-5

 تفاٍت اختالالت اػنیضٍفشًیا ًاهتوایض ٍ تاقیواًذُ سا تجضیِ ٍ تحلیل مٌذ 2-5

 اختالل اػنیضٍفشًیا آؿفتِ سا ؿشح دّذ 5 -3

 پؼینَص هَقت سا تا رمش ػالئن آى ؿشح دّذ 4-5

 ؿشح دّذ تفاٍت اختالالت ، اػنیضٍ افنتیَ ٍ ّزیاًی سا 5-5

 پؼینَص ًاؿی اص هلشف هَاد ٍ ؿشایظ عثی سا تا رمش یل هثال هقایؼِ مٌذ. 6-5

 سٍؽ سٍاى دسهاًی ٍ داسٍ دسهاًی سا دس اختالالت اػنضٍفشًیا ًقذ مٌذ 7-5

 پیؾ آگْی اختالالت ّزیاًی ٍ اػنیضٍفشًی فشم ٍ ػادُ پؼینَص هَقت سا تجضیِ ٍ تحلیل مٌذ 8-5

 دس ّزیاًْا ٍ تَّوات اختالالت اػنیضٍفشًی ؿشح دّذفشآیٌذ پشػتاسی سا  9-5

 فشآیٌذ پشػتاسی سا دس هَسد اػنیضٍفشًیا ماتاتًَیل تَضیح دّذ 10-5



 

 آضنایی با اختالالت خلقی )افسزدگی( و هزاقبت های پزستاری.هذف کلی جلسه ضطن: 

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ٍیظگیْای اختالالت افؼشدگی ػوذُ ٍ دٍ قغثی خلق سا تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ .,  DSM IVTRتشاػاع  1-6

 تاثیش ػَاهل ػي ٍ جٌغ ٍ فلل سا دس تشٍص اختالالت افؼشدگی تجضیِ ٍ تحلیل مٌذ . 2-6

 ا رمش دٍ ًَع اص آًْا تَضیح دّذ. ًقؾ ًاقلْای ػلثی سا دس ػثة ؿٌاػی افؼشدگی ػوذُ ت 3-6

 ا دس ػثة ؿٌاػی افؼشدگی ػوذُ تا رمش دٍ ًَع اص آًْا تَضیح دّذ .ًقؾ ًاقلْای ػلثی س 4-6

 چْاسهَسد اص ػالئن افؼشدگی ػوذُ سا ًام تثشد .  5-6

 ًظشیِ ّای ؿٌاختی ٍ سٍاًناٍی ٍ ؿخلیتی سا دس استثا تا اختالالت خلقی ًقذ مٌذ . 6-6

 یح دّذ .دٍ سٍؽ داسٍ دسهاًی ٍ سٍاى دسهاًی دس اختالالت افؼشدگی سا تَض  7-6

 پیؾ آگْی اختالالت افؼشدگی سا ؿشح دّذ . 8-6

 ػِ هَسد اص هؼیاسّای تشخیق هذدجَی هثتال تِ اختالالت افؼشدگی سا ًام تثشد . 9-6

ماستشد فشآیٌذ پشػتاسی سا دس هَسد ػِ تـخیق پشػتاسی احتوال اقذام تِ خَدمـی ٍ ماّؾ ػضت ًفغ ٍ تی اؿتْایی سا تجضیِ 10-6

 ٍ تحلیل مٌذ .

 ػِ ًنتِ ایوٌی دس هشاقثتْای پشػتاسی اص هذدجَیاى هثتال تِ افؼشدگی سا هَسد تحث قشاس دّذ .  11-6

 آضنایی با اختالالت خلقی )هانیا( و اختالل دو قطبی هزاقبت های پزستاری.  هذف کلی جلسه هفتن: 

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 ختی سا دس اختالل هاًیا ًقذ مٌذ. ی ٍ ؿٌاػالئن سفتاسی ٍ ػاعف 1-7

 سُ ای سا تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ.هشحلِ ّیپَهاًیا ٍاختالل خلقی دٍ 2-7

 ؿشایظ عثی سا تجضیِ ٍ تحلیل مٌذ. اختالل دٍ قغثی ًاؿی اص هلشف هَاد ٍ 3-7

 للی ٍ تؼذ اص صایواى سا ًقذ مٌذ.دسهاًْای سایج دس هاًیا  ٍ اختالل خلقی ف 4-7

 اختالالت دٍ قغثی خلق سا ؿشح دّذ.پیؾ آگْی  5-7

تشًاهِ هشاقثتی دس هَسد تـخیق ّای پشػتاسی اختالل دس تفنش ٍپشخاؿگشی ٍ تی خَاتی ٍ تْذاؿت فشدی دس اختالل هاًیا سا  6-7 

 ؿشح دّذ .  

 ػِ هَسد اص ًتایج هَسد اًتظاس دس اختالالت خلقی سا ًام تثشد .  7-7

 الت استثاعی هذدجَی هثتال تِ تِ هاًیا تا تین دسهاًی ساُ حل هٌاػة ؿشح دّذ . دس هَسد ػِ ًَع هـن 8-7

 

 و فزآینذ پزستاری.  ، ساختگی و توارض آضنایی با اختالالت ضبه جسوی هذف کلی جلسه هطتن: 

 اهذاف ویژه جلسه هطتن:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 . ػِ ًَع اص اختالالت ػَهاتَفشم سا ًام تثشد 1-8

 . چْاس هؼیاس تـخیق اختالالت ػَهاتَفشم سا ًقذ مٌذ 2-8

 . اختالالت تذ ؿنلی تذى، تثذیلی سا تا رمش ػِ هَسد اص ػالئن تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ 3-8



 . ػِ هَسد اص ػالئن ّیپَمٌذسیا سا ؿشح دّذ 4-8

 آضنایی با اختالالت اضطزابی و هزاقبت های پزستاری.  ن:جلسه نههذف کلی 

 یژه جلسه نهن:اهذاف و

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 اضغشاب سا تا رمش چٌذ هثال تؼشیف مٌذ. 1-9

 اًَاع ًظشیِ ّای اضغشاب سا هَسد ًقذ قشاس دّذ. 2-9

 ػالئن ٍ ًـاًِ ّای اختالل اضغشاب فشاگیش سا ؿشح دّذ. 3-9

  دسهاى ّای داسٍیی هَسد اػتفادُ دس اختالل اضغشاب فشاگیش سا تیاى مٌذ. 4-9

 اختالل ّشاع ٍ گزس ّشاػی سا تا ّن هقایؼِ مٌذ. 5-9

 ًقؾ ػَاهل هختلف دس ایجاد اختالالت ّشاع سا تا ّن هقایؼِ مٌذ. 6-9

 دسهاى ّای هَسد اػتفادُ دس اختالالت ّشاع سا ؿشح دّذ. 7-9

 اًَاع اختالالت فَتی سا تَضیح دّذ. 8-9

 .فنش ٍػَاػی ٍ ػول ٍػَاػی سا تا ّن هقایؼِ مٌذ 9-9

 ػَاهل تاثیشگزاس دس ایجاد ٍػَاع سا تَضیح دّذ. 10-9

 سفتاسدسهاًی هَثش دس دسهاى ٍػَاع سا ؿشح دّذ. 11-9

 سا تیاى مٌذ. PTSDخلَكیات تالیٌی  12-9

 سا ًام تثشد. PTSDػِ داسٍی هَثش دس دسهاى  13-9

 چْاستـخیق پشػتاسی ػوذُ دس اختالالت اضغشاتی سا ًام تثشد 14-9

 ت هْن پشػتاسی دس اختالالت اضغشاتی سا ؿشح دّذ.هذاخال 15-9

 آضنایی با اختالالت تجشیه ای و تذابیز پزستاری. جلسه دهن: هذف کلی 

 اهذاف ویژه جلسه دهن:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 اختالالت تجضیِ ای سا تا رمش اًَاع آى تیاى مٌذ. 1-10

 ػثة ؿٌاػی اًَاع اختالالت تجضیِ ای سا هَسد تشسػی قشاس دّذ. 2-10

 استثاط تا پیؾ آگْی اختالالت تجضیِ ای تَضیح دّذ. دس 3-10

 هشحلِ ػولیات ػیٌی سا تَضیح دادُ ٍ خلَكیات آى سا ؿشح دّذ.10 -4

 هذاخالت پشػتاسی هْن دس اختالالت تجضیِ ای سا ؿشح دّذ. 5-10

 آضنایی با اختالالت ضناختی و فزآینذ پزستاری.جلسه یاسدهن: هذف کلی 

 اهذاف ویژه جلسه یاسدهن:

 در پایاى دانطجو قادر باضذ؛

 لضایوش سا تا ینذیگش هقایؼِ مٌذ. اختالل ؿٌاختی فشاهَؿی ٍ آ 1-11

 اع اختالالت ؿٌاختی سا ًام تثشد. اًَ 11 -2

 ًوایذ.  لیشیَم ٍ دهاًغ سا هقایؼِتفاٍتْای تیي پاسمیٌؼَى ٍ د 11 -3

 تا اختالل ؿٌاختی سا تَضیح دّذ.  ػالئن تالیٌی ٍیظگیْای سفتاسی تیواس 4-11



 ختی سا تَضیح دّذ. پیؾ آگْی اختالالت ؿٌا 5-11

 دس اختالالت ؿٌاختی سا ًام تثشد. چْاس هَسد اص تـخیق ّای پشػتاسی  6-11

 هذدجَیاى هثتال تِ اختالالت ؿٌاختی ؿشح دّذاّویت سػایت ًنات ایوٌی ٍ حفاظتی سا دس هشاقثت پشػتاسی اص  7-11
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