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 یپرستار یو تخصص یدرس در جهت توسعه و ارتقا دانش حرفه ا نیا 

و خانواده  انیالزم به مددجو یو مشاوره ها یتخصص یو مراقبت ها ادیاعت

 .شده است   یزیبرنامه ر  یتا توانبخش یریشگیاز پ  شانیها

ارتقا دانش و نگرش  و عملکرد حرفه ای دانشجججویان  در ارا ججه   :کلی هدف

اقبتی و توانبخشی تخصصی به مددجویان مبتال بججه  خدمات پیشگیری ، مر

 اختالل مصرف مواد 
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هدور  یبند  زمان  
 عنوان مطالب جلسه

 مبانی و کلیات اختالل مصرف مواد و  رفتارهای اعتیادی جلسه اول

 از مصرف مواد  یدر اختالالت ناش  ییدارو  یو درمان ها  یبررس   یاصول کل دوم  جلسه

 یوابستگ  هم  –  یزشیمصاحبه انگ  -ییدارو  ریغ  یادامه درمانها سوم  جلسه

 (در اختالل مصرف مواد  یو اجتماع  یخانوادگ  ،ی)فرد  یمداخالت روانپرستار چهارم جلسه

 

 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

         :منابع انگلیسی   

Shives,L.R. Basic Concepts of Psychiatric-Mental Health Nursing. Wolters Kluwer 

Health/Lippincott Williams & Wilkins Company.2011 
 

Boyd Mary Ann .Psychiatric nursing : Contemporary Practice [edited by ]. 3rd ed..- 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 
 

Varcarolis M.Elizabeth. Foundations of Prychiatnic Mental health Nursing. Fourth 

Edition. Philadelphia: W.B. Saunders Company 

 

Videbeck Sheila L. Psychiatric Mental Health Nursing. Philadelphia: Lippincott, 

2001-2012 

 

Stuart Gail Wiscarz & Laraia Michele T. Stuart & Sundeen's principles and practice 

of psychiatric nursing Principles and practice of Psychiatric Nursing. 8th ed..- 

St.Louis: Elsevier Mosby, 

 

Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A. Psychiatric mental health 

nursing [edited by]. 4th ed.- St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier. 

 

 منابع فارسی:

  Psychiatric Mental Health Nursing      یفصل  اختالل مصرف مواد در  کتابها -

 اشد. شده ب میتنظ  DSM 5که بر اساس 
 .   1395. ییرضا نی. ترجمه فرزی و سادوک. خالصه روانپزشک  کاپالن -

  جلسه در که..( …,NIDA, UNODCمرتبط با مصرف مواد ) یانجمن ها و سازمانها یرسم یتهایسا -

 شده است  یمعرف تئوری کالس
 گردد.   یارائه م انیدانشجو یو منابع مرتبط که برا مقاالت -

 

 


