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 پرستاری ماماییدانشکده:

 پرستاری   کارشناسي پيوسته   :تحصیلی یرشتهو  مقطع روان                                                   پرستاری :گروه آموزشی
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       مدرسین:   
 

 بیماری های روانپزشکی پرستاری 

 واحد  2

 

  ( 1روانشناسی + بهداشت روان )

 اینانلو خانم دکتر 

 

درصد   60آزمون پایان ترمدرصد، 30آزمون میان دوره 

  5درصد و تکلیف کالس 5حضور فعال در کالس نمره، 

 درصد. 

 درسنامه جامع  )  محتوای  کتابآزمون کتبی از  :نوع آزمون

( و به صورت   واقعیکوشان و کتاب و دکتر حجتی 

 چند گزينه ای و کوتاه پاسخ، تشريحی خواهد بود.

 

 اینانلو خانم دکتر 
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 : شرح دوره

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

درس روانپرستاري به منظور کسب دانش و بينش در زمينه انواع اختالالت رواني،   

با تاکيد بر مراقبت هاي  علل و عوامل مؤثر بر آن ها و طرق پيشگيري از آن ها 

اوليه بهداشت رواني، آشنايي با انواع اختالالت رواني، درمان و پرستاري از آن  

 ها تدريس مي گردد. 

در پايان اين درس از دانشجو انتظار مي رود که مطالب تدوين   هدف کلی: 
شده را به منظور آشنايي و شناخت بيشتر مشکالت مددجويان بکاربرد. و از  
مهارت هاي ارتباط درماني در بررسي و تشخيص نيازهاي جسمي و رواني و  

يند  اجتماعي آن ها استفاده نموده و تدابير پرستاري مناسب را با توجه به فرآ
 پرستاري طرح و اجرا کند. 
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هدور  یبند  زمان  
 عنوان مطالب جلسه

 DSM5تعريف و طبقه بندي اختالالت روانپزشکي بر اساس آخرين طبقه بندي  ، اشنايي با دوره  جلسه اول

 سايکوفارماکولوژي درمانهاي مورد استفاده در روانپزشکي/  دوم  جلسه

   سايکوفاماکولوژي  سوم  جلسه

 درمانهاي غير دارويي  چهارم جلسه

 اسکيزوفرني و ساير اختالالت سايکوتيک  پنجم جلسه

 اختالالت افسردگي و مداخالت پرستاري  ششم جلسه

 اختالالت دو قطبي  و مداخالت پرستاري  هفتم جلسه

   اختالالت اضطرابي هشتم جلسه

 امتحان میان ترم - جبري -اختالالت وسواسي نهم جلسه
 اختالالت شخصيت  دهم جلسه

 اختالالت مرتبط با آسيب و عامل استرس زا  یازدهم جلسه
جلسه 

 دوازدهم 
 نشانه جسماني و اختالالت مرتبط 

جلسه  

 سیزدهم
 مصرف مواد  مرتبط با اعتياد و   اختالالت

جلسه 

 چهاردهم
 شناختي  -عصبياختالالت 

 فوريتهاي روانپزشکي  جلسه پانزدهم 
جلسه 

 شانزدهم 
 اختالالت جنسي   -اختالالت تجزيه اي

 جبران دروس ناتمام جلسه هفدهم  
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 :)لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

         :منابع انگلیسی   

• Carson Verna Benner. Mental health nursing. 2nd ed. Philadelphia: 

W.B.sounders Co.  

 

• Fortinash Katherine M & Holoday Worret Patricia A.Psychiatric Mental 

Health Nursing. Mosby. Last Edition.Shives  

 

• Varcarolis' Foundations of Psychiatric-Mental Health Nursing: A Clinical 

Approach 8th Edition 2017 

• Psychiatric Mental Health Nursing: Concepts of Care in Evidence-Based 

Practice. 2017 

 

 

 منابع فارسی:

کاپالن و  خالصه روان پزشکی  .پدرو روئیز .ويرجینیا آلکوت سادوک .  بنجامین جیمز سادوک •

 .2015مترجم دکتر فرزين رضاعی . ويراست يازدهم .   .کسادو

  فورتیناش کاترين. طرح های مراقبتی روانپرستاری.  ترجمه محمد آقاجانی ، محسن کوشان.  •

1391 . 

 

 قلعه بندی. میر فرهاد . روانپزشکی بالینی.  اخرين چاپ.   •

 . 1395. انتشارات انديشه رفیع.  2کوشان، واقعی. بهداشت روان •

 . نشر جامعه نگر. 2جنتی و همکاران. پرستاری بهداشت روان •

ايران .  یعلوم پزشک یو ماماي یدانشکده پرستار یگروه روانپرستار یاعضائ هیت علم •

 .1383. انتشارات ماهتاب.یدر اختالالت روان یپرستار یتشخیص ها

 

 


