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 توصیف کلی درس  

ارتباطي در بررسي و  ، کاربرد مهارت های  آنها  بر  ، علل و عوامل موثر  آنها  بندی  رواني و طبقه  این در س شامل اختالالت 

تشخیص نیازهای همه جانیه و طرح و تنظیم فرایند پرستاری از پیشگیری و نوتواني  بر اساس تشخیص های پرستاری مي باشد.  

 اخالقي و خالقیت در رفع مشکالت مددجو و خانتواده تاکید مي شود. در این درس بر مسائل 

 
  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

آشناسازی دانشجویان  با اختالالت روانپزشکي و مشکالت مددجویان با این اختالل، کاربرد مهارت های ارتباطي در بررسي  

معنوی مددجویان ، طراحي و اجرای تدابیر پرستاری از پیشگیری تا نوتواني بر اساس  نیازهای جسمي ، رواني و اجتماعي و  

 تشخیص های پرستاری

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 : پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 . شرح دهد DSM5انواع طبقه بندی اختالالت روانپزشکي را  بر اساس  .1

اختالالت طیف اسکیزوفرني را با ذکر مشخصات اختالل توصیف کند و مداخالت پرستاری در این نوع اختالل را توضیح   .2

 دهد. 

معیارهای مربوط به اختالالت افسردگي  را توضیح دهد و تشخیصهای پرستاری در اختالل افسردگي را لیست کند  و   .3

 گي را شرح دهد  تدابیر پرستاری از مددجوی مبتال به اختالل افسر

مشخصات بارز اختالالت دوقطبي را با ذکر مثال توصیف کند و تدابیر پرستاری مبتني بر تشخیصهای پرستاری در  .4

 این نوع اختالل را بیان کند.  

و تشخیصهای مهم پرستاری را لیست کند و متناسب با تشخیصهای پرستاری فرآیند   تعریف کند   اختالالت اضطرابي را .5

 پرستاری مربوط را شرح دهد

 اختالالت وسواس را با ذکر مشخصات و مداخالت پرستاری تشریح کند. .6

 اختالالت مرتبط با سانحه را تعریف کند و تشخیصهای پرستاری و تدابیر پرستاری را شرح دهد  .7

 ی  دارویي و غیر دارویي در روانپزشکي را با ذکر مثال برای هر مورد شرح دهد. انواع درمان ها .8

 اختالالت نشانه جسماني  و تجزیه ای و اختالالت مرتبط را با ذکر مشخصات و مداخالت پرستاری تعریف کند.  .9

 اختالالت شخصیت را با ذکر مشخصات و مداخالت پرستاری تعریف کند.  .10

الت دلیریوم، دمانس، و سایر اختالالت شناختي را با ذکر مشخصات و مداخالت تعریف اختالالت هویت جنسي و اختال .11

 کند. 

 اختالالت وابسته به مواد را تعریف کند و تشخیصهای پرستاری و فرایند پرستاری در این اختالل را توضیح دهد  .12

ات و مداخالت پرستاری توضیح  فوریت های روانپزشکي  راهبردهای ایمني در بخش های روانپزشکي  را با ذکر مشخص  .13

 دهد. 
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 : وظایف و انتظارات از دانشجو

 حضور و مشارکت فعاالنه در کالس درس و امتحانات   -

 رعایت اخالق حرفه  ای مطابق با شان دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي ایران  -

، آموزشي حضور دانشجو در تمامي جلسات مربوط به دوره الزامي است و غیبت هر دانشجو 12طبق ماده  -

17در هر درسي نباید از 
4

 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.  

غیبت غیر موجه در آزمون به منزله اخذ نمره صفر در امتحان آن درس خواهد بود و غیبت   14طبق ماده   -

ه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد شد. در صورت عدم حضور در امتحان میان ترم  موج

 امتحان مجدد برگزار نخواهد شد.  

 برگزار مي شود.  11/8/1401آزمون میان ترم  -

 

 : روش ارزیابی دانشجو

 

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی  

 درصد   60 آزمون پایاني 

 درصد   30 آزمون میان ترم 

 درصد   10 حضور و مشارکت فعاالنه در کالس    

 درصد100 جمع 
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