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 11:  امتحان پایان ترم

                                                                         مرهن

 سواالت امتحان پایان ترم چند گزینه ای 



  دوجانبه  سخنرانی ، بحث :روش تدریس

 یت برد ؛ ماژیک ؛ویدئو پروژکتور ؛ کامپیوتر؛ وا :وسایل کمک آموزشی

 

 طبقه بندی بیماری هامعرفی درس و  جلسه اول:

 زیست شناختی و درمان های ها در روانپزشکی درمان جلسه دوم:

 روان درمانی ها جلسه سوم:

  یکوتیکاساسکیزوفرنی و سایر اختالالت  طیف: جلسه چهارم

 اسکیزوفرنی مداخالت پرستاری در اختالالت  پنجم: جلسه

     مداخالت پرستاریو  اختالالت افسردگی :جلسه ششم

 و مداخالت پرستاری دو قطبی اختالالت هفتم : جلسه

  و مداخالت پرستاری الت اضطرابی: اختالجلسه هشتم  

 و مداخالت پرستاری جبری و اختالالت مرتبط با استرس-وسواسیاختالالت  جلسه نهم:

 و مداخالت پرستاری نشانه جسمانی مرتبط با اختالالت : دهم جلسه

 و مداخالت پرستاری اختالالت تجزیه ای : یازدهم جلسه

 و مداخالت پرستاری ت جنسیشخصیت و اختالال  اختالالت : دوازدهمجلسه 

 و مداخالت پرستاری  اختالالت عصبی شناختی دهم :سیزجلسه 

 و مداخالت پرستاری روانپزشکی کودکان :چهاردهمجلسه 

 مداخالت پرستاریاختالالت مرتبط با مواد و  پانزدهم: جلسه

 و مداخالت پرستاری فوریت های روانپزشکی جلسه شانزدهم :

 ها بیماریطبقه بندی  جلسه اول:

 اهداف یادگیری

 .با هم مقایسه کنندفراگیران در پایان نیمسال بتوانند خصوصیات پسیکوزها و نوروزها را  -1

 .فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع طبقه بندی ها را نام ببرند -2

 رح دهند.شDSM 5-طبقه بندی اختالالت روانی را بر اساس فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -4

 و درمان های زیست شناختی ها در روانپزشکی درمان جلسه دوم:

 اهداف یادگیری

 ال انواع درمان های رایج را نام ببرند.فراگیران در پایان نیمس -1

 .نام ببرندفراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع داروهای مورد استفاده در بیماری های روانی را  -2
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فراگیران در پایان نیمسال بتوانند داروهای هر کدام از گروه های معرفی شده را بشناسند و عوارض  -4

 را بتوانند بیان نمایند .و مداخالت مربوط  به هر کدام 

 الکتروشوک درمانی و مراقبت های مربوطه  را توضیح دهند فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -3

 روان درمانی ها جلسه سوم:

 اهداف یادگیری

 و کاربرد هر کدام را ذکر نمایند.ها انواع روان درمانی  فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -1

 یکوتیک اسسایر اختالالت اسکیزوفرنی و طیف  جم:جلسه چهارم و پن

 اهداف یادگیری

 .فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالل اسکیزوفرنی و همه گیرشناسی آن را شرح دهند -1

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عوامل موثر در ایجاد اختالل اسکیزوفرنی را توضیح دهند. -2

 رهای تشخیصی اسکیزوفرنی نام ببرند.امسال بتوانند عالئم , نشانه ها و معیفراگیران در پایان نی -4

فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع مختلف اسکیزوفرنی و مشخصات  مربوط به هر یک را  -3

 توضیح دهند .

 یکوتیک را توصیف نمایند.افراگیران در پایان نیمسال بتوانند سایر اختالالت س -5

اختالالت اسکیزوفرنی و سایر اختالالت ن در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به فراگیرا -6

 . یکوتیک توضیح دهنداس

 افسردگی و مداخالت پرستاریاختالالت  جلسه ششم:

 اهداف یادگیری

 را به تفکیک توصیف نمایند . افسردگیفراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع اختالالت  -1

 را توضیح دهند . افسردگیفراگیران در پایان نیمسال بتوانند سبب شناسی اختالالت  -2

فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عالئم, نشانه ها و معیارهای تشخیصی اختالالت افسردگی  را نام  -4

 ببرند.

 ا توضیح دهند.ر افسردگی فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت -3

 اختالالت دوقطبی و مداخالت پرستاری جلسه هفتم:

 اهداف یادگیری

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع اختالالت دوقطبی را به تفکیک توصیف نمایند . -1

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند سبب شناسی اختالالت دوقطبی را توضیح دهند -2

ال بتوانند عالئم, نشانه ها و معیارهای تشخیصی اختالالت دو قطبی را نام فراگیران در پایان نیمس -4

 ببرند.



 انواع اختالالت دو قطبی را توضیح دهند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -3

 و مداخالت پرستاری : اختالالت اضطرابیجلسه هشتم

 اهداف یادگیری

 تعریف نموده  و تفاوت آن را با ترس مشخص نمایند .فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اضطراب را  -1

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عالئم جسمی و روانی اضطراب را نام ببرند . -2

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند تفاوت بین اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه  را بیان نمایند . -4

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند نظریه های موجود در مورد اضطراب  توضیح دهند . -3

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع مختلف اختالالت اضطرابی را نام ببرند. -5

 و درمان های مربوطه را شرح دهند.عالئم  ,پانیکاختالل فراگیران در پایان نیمسال بتوانند  -6

 در پایان نیمسال بتوانند اختالالت فوبیا , عالئم و درمان های مربوطه را شرح دهند. فراگیران -7

اضطرابی را به تفکیک  فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت  -1

 توضیح دهند.

 جبری و اختالالت مرتبط با استرس و مداخالت پرستاری-: اختالالت وسواسیجلسه نهم

 اهداف یادگیری

جبری, عالئم و درمان های مربوطه را شرح  _فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالل وسواسی -1

 دهند.

 , عالئم و درمان های مربوطه را شرح دهند.PTSDفراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالل  -2

 ئم و درمان های مربوطه را شرح دهند.فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالل اضطراب منتشر, عال -4

را توضیح  جبری-وسواسی فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت -3

 دهند.

مرتبط با استرس را توضیح  فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت -5

 دهند

 و مداخالت پرستاری نه جسمانیمرتبط با نشااختالالت  : دهم جلسه

 اهداف یادگیری

 جسمانی را توصیف نمایند . مرتبط با نشانهفراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالالت  -1

 را توصیف نمایند .مرتبط با نشانه جسمانی فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع مختلف  -2

 را به تفکیک نام ببرند.مرتبط با نشانه جسمانی اختالالت  فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عالئم -4

را شرح مرتبط با نشانه جسمانی فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عوامل سببی هر یک از اختالالت  -3

 دهند .



را مرتبط با نشانه جسمانی فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت  -5

 دهند.توضیح 

 و مداخالت پرستاری اختالالت تجزیه ای :یازدهم جلسه

 اهداف یادگیری

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اختالالت تجزیه ای را تعریف کرده و انواع آن را شرح دهند . -1

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عالئم اختالالت تجزیه ای را به تفکیک نام ببرند. -2

 در پایان نیمسال بتوانند عوامل سببی هر یک از اختالالت تجزیه ای را شرح دهند . فراگیران -4

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت تجزیه ای را توضیح دهند. -3

 و اختالالت جنسی و مداخالت پرستاری شخصیت  اختالالت جلسه دوازدهم :

 اهداف یادگیری

 یران در پایان نیمسال بتوانند خصوصیات اختالالت شخصیت را بیان کنند.فراگ -1

نام -DSM-IV فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع مختلف اختالالت شخصیت را بر اساس  -2

 ببرند.

 توصیف نمایند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند خصوصیات انواع مختلف اختالالت شخصیت -4

 در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت شخصیت را توضیح دهند.فراگیران  -3

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فیزیولوژی پاسخ جنسی انسان را شرح دهند .-5

 نام ببرند .DSM-5 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند انواع اختالالت جنسی را بر اساس  -6

 ان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت جنسی را توضیح دهند.فراگیران در پای -7

 و مداخالت پرستاری  شناختیعصبی اختالالت  جلسه سیزدهم :

 یادگیریاهداف 

 عالئم و نشانه های دلیریوم و درمان مربوطه بیان کنند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -1

 عالئم و نشانه های زوال عقل و درمان مربوطه بیان کنند. توانندفراگیران در پایان نیمسال ب -4

 عالئم و نشانه های فراموشی و درمان مربوطه بیان کنند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -3

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت شناختی را توضیح دهند. -5

 مداخالت پرستاری  نپزشکی کودکان وروا: جلسه چهاردهم

 اهداف یادگیری

 عالئم و نشانه های ناتوانی عقالنی و درمان مربوطه بیان کنند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -1

 عالئم و نشانه های اوتیسم و درمان مربوطه بیان کنند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -4

 و درمان مربوطه بیان کنند. ADHDعالئم و نشانه های  وانندفراگیران در پایان نیمسال بت -3



را  روانپزشکی در کودکانفراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت  -5

 توضیح دهند.

 و مداخالت پرستاری اختالالت مرتبط با مواد پانزدهم:جلسه 

 یادگیریاهداف 

 ، وابستگی ، مسمومیت و محرومیت را تعریف کنند .  بتوانند سوء مصرففراگیران در پایان نیمسال  -1

 توضیح دهند.را  مرتبط با موادفراگیران در پایان نیمسال بتوانند عوامل سببی  اختالالت  -2

فراگیران در پایان نیمسال بتوانند عالئم وابستگی, سوء مصرف مواد , محرومیت و مسمومیت   -4

 روان گردان را نام ببرند. الکلیسم  و سایر مواد

فراگیران در پایان نیمسال بتوانند درمان وابستگی, سوء مصرف مواد , محرومیت و مسمومیت   -3

 الکلیسم  و سایر مواد روان گردان را شرح دهند.

 مرتبط با مواد را توضیح دهند.فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به اختالالت  -5

 و مداخالت پرستاری فوریت های روانپزشکی لسه شانزدهم :ج

 یادگیریاهداف 

 فراگیران در پایان نیمسال بتوانند اصول کلی برخورد با فوریت های روانپزشکی را شرح دهند. -1

 خودکشی را تعریف کنند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -2

 ربوط به خودکشی را توضیح دهند.نظریات م فراگیران در پایان نیمسال بتوانند -4

 را توضیح دهند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند فرآیند پرستاری مربوط به خودکشی -3

 را توضیح دهند. فراگیران در پایان نیمسال بتوانند مداخالت مربوط به خشونت در بیماران -5


