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 بنام خدا
 

 
 

  ورهطرح د

 )گرایش آموزش پرستاری جامعه نگر( پرستاری اجتماعی سالمت رواننام درس:

 رشته آموزش جامعه نگر در نظام سالمت مجازی ارشد كارشناسيمقطع و رشته: 

 

 پرستاری اجتماعي: یا همزمان پيش نيازدرس 

 روانپرستاریگروه آموزشی: 

 واحد نظری 2تعداد واحد: 

 ساعت 34: ساعتتعداد 

 

69-79تحصيلی   نيمسال اول  
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 شنایي با شیوه های ارتقای سالمت روان -

 آشنایي با اصول مراقبت از بیماران در جایگاه جامعه -

 

 رئوس مطالب

 آشنایي با برنامه های سالمت روان در ایران -1

 مورد نیازمروری بر اختالالت رواني در گروه های سني مختلف و مداخالت سالمت  -2

 كودک در حال رشد -3

 اختالالت رشد رواني عصبي در كودكان -4

 مراقبت از بیماران دچار مشکالت رشدی -5

 آشنایي با اصول فرزند پروری -6

 ترویج سالمت رواني در كودكان و خانواده ها -7

 (ADHDمراقبت از كودكان و نوجوانان دارای مشکالت رواني)اضطراب، اختالالت خلقي، وسواسي و  -8

 با برنامه های سالمت روان در مدارسآشنایي  -9

 مراقبت اولیه سالمت روان و عوامل موثر بر آن -10

 استرس، داغدیدگي و تطابق -11

 ارزیابي نیازها در خدمات اجتماعي سالمت روان -12

 مدیریت مورد بیماری رواني و پیگیری اجتماعي بیماران -13

 مراقبت از بیماران دچار پسیکوز -14

 خودكشيمراقبت از بیمار دارای افکار  -15

 مراقبت از بیماران دچار دمانس و اعضای خانواده آنان -16

 پیشگیری و كنترل اعتیاد در ایرانآشنایي با برنامه های - 17

 مراقبت از بیماران دچار سوء مصرف مواد -18      

 مدیریت و مراقبت از مصرف داروهای روانپزشکي-19     

 

 یادگيری -روشهای آموزش

 صورت مجازی ارائه خواهد شد.تمامي جلسات به     

 شيوه ارزشيابی

 آزمون كتبي پایان ترم 

 

 منابع مورد استفاده 

 (1389-1390بسته آموزشي پرستاری اجتماعي سالمت روان: مركز مدیریت شبکه معاونت بهداشت) -
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 مجالت الکترونیک فارسي و انگلیسي مرتبط با درس مقاالت منتشره در -
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 استاد محتوای درس جلسه

 دكتر سیدفاطمي آشنایي با برنامه های سالمت روان در ایران اول

مروری بر اختالالت رواني در گروه های سني مختلف و مداخالت  دوم

 سالمت مورد نیاز
 دكتر مرداني

 دكتر سیدفاطمي كودک در حال رشد سوم

 دكتر سیدفاطمي اختالالت رشد رواني عصبي در كودكان چهارم

 دكتر سیدفاطمي بیماران دچار مشکالت رشدیمراقبت از  پنجم

 دكتر سیدفاطمي آشنایي با اصول فرزند پروری ششم

 دكتر سیدفاطمي ترویج سالمت رواني در كودكان و خانواده ها هفتم

مراقبت از كودكان و نوجوانان دارای مشکالت رواني)اضطراب،  هشتم

 (ADHDاختالالت خلقي، وسواسي و 
 دكتر سیدفاطمي

 دكتر سیدفاطمي آشنایي با برنامه های سالمت روان در مدارس نهم

 دكتر مرداني مراقبت اولیه سالمت روان و عوامل موثر بر آن دهم

 دكتر مرداني استرس، داغدیدگي و تطابق یازدهم

 ارزیابي نیازها در خدمات اجتماعي سالمت روان - دوازدهم

 بیماران مدیریت مورد بیماری رواني و پیگیری اجتماعي -
 دكتر مرداني

 دكتر مرداني مراقبت از بیماران دچار پسیکوز سيزدهم

 دكتر مرداني مراقبت از بیمار دارای افکار خودكشي چهاردهم

 دكتر مرداني مراقبت از بیماران دچار دمانس و اعضای خانواده آنان پانزدهم

 ایرانآشنایي با برنامه های پیشگیری و كنترل اعتیاد در - شانزدهم

 مراقبت از بیماران دچار سوء مصرف مواد -
 دكتر مرداني

 دكتر مرداني مدیریت و مراقبت از مصرف داروهای روانپزشکي هفدهم

 


