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 روان پرستاری یک پیش نیاز جلسه: ساعت 23 مدت زمان جلسه: موضوع جلسه: پرستاری بیماری های روانی نام درس:

 محسن کوشان نام مدرس: کارشناسی -پرستاری رشته و مقطع تحصیلی: دانشکده: پرستاری دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: تاریخ جلسه: پنج  ترم تحصیلی: سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 

   آشنایی با سیستم های طبقه بندی اختالالت روانی هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایعالفیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

واژه های سایکوز و  آشنایی با -1

 نوروزها.

آشنایی با  انواع سیستم های طبقه  -2

 بندی اختالالت روانی

  

 
 

 

خصوصیات سایکوزها و نوروزها را با هم مقایسه -1

 کند.

 .انواع طبقه بندی ها را نام ببرد -2

 5-الالت روانی را بر اساسطبقه بندی اخت -3

DSM.شرح دهند 

 
 

 دو شناختی
 

سحنرانی و پرسش و 
 پاسخ

 

 
 وایت بورد و رایانه

 حضور فعال در کالس
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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  ها در روانپزشکی درماننایی با آشهدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :بوددرس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

 آشنایی با داروهای ضد جنون  -1

 آشنایی با داروهای ضد افسردگی -2

 آشنایی با داروهای تثبیت کننده -3

 خلق

آشنایی با داروهای ضد  -4

 اضطراب

آشنایی الکتروشوک درمانی و  -5

مراقبت های مربوطه  را توضیح 

 دهند

  آشنایی با  انواع روان درمانی ها -6

 

 

 

 انواع داروهای مورد استفاده در درمان بیماری های روانی را نام ببرد.-1

داروهای گروه ضد جنون ها را بشناسد و عوارض و مداخالت  -2

 ه هر کدام را بتواند بیان نماید .مربوط  ب

را بشناسد و عوارض و مداخالت  افسردگی هاداروهای گروه ضد  -3

 مربوط  به هر کدام را بتواند بیان نماید .

داروهای گروه تثبیت کننده خلق را بشناسد و عوارض و  -4

 مداخالت مربوط  به هر کدام را بتواند بیان نماید .

بشناسد و عوارض و مداخالت داروهای گروه ضد اضطراب ها را  -5

 مربوط  به هر کدام را بتواند بیان نماید .

 الکتروشوک درمانی و مراقبت های مربوطه  را توضیح دهد -6

 انواع روان درمانی ها و کاربرد هر کدام را ذکر نماید. -7

 

 شناختی
 

سحنرانی و پرسش و  دو
  پاسخ

 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه
 ع درسیتهیه منب

  مشارکت در کالس

 09 آزمون
 دقیقه
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http://www.hums.ac.ir/farsi/daneshkade/parastari/jamhiri%20pshyco2/jamhiri/mhn2/S2-%20THERAPY%20-%20PSYCHOTROPIC%20DRUG.swf
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  طیف اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک  هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری هیطح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

.آشنایی با واژه اسکیزوفرنی -1  

آشنایی با عوامل موثر در ایجاد اختالل  -2

 اسکیزوفرنی

الئم , نشانه ها و معیارهای آشنایی یا ع -3 

 تشخیصی اسکیزوفرنی

 آشنایی با اشکال بالینی اسکیزوفرنی -4 

 آشنایی با سایر اختالالت سایکوتیک -6

آشنایی با شیوه های درمانی هر کدام از  -7

اختالالت اسکیزوفرنی و سایر اختالالت 

 سایکوتیک

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین تشخیص   -8

ربوط به های پرستاری و مداخالت م

اختالالت اسکیزوفرنی و سایر اختالالت 

 سایکوتیک 

 

 

 

 .اختالل اسکیزوفرنی را شرح دهد -1

 عوامل موثر در ایجاد اختالل اسکیزوفرنی را توضیح دهد. -2

 عالئم و نشانه های اسکیزوفرنی نام ببرد. -3

اسکیزوفرنی را DSM-5براساس معیارهای تشخیصی  -4

 تشخیص دهد.

نی اسکیزوفرنی و مشخصات  مربوط به هر یک اشکال بالی -4

 را توضیح دهد .

 سایر اختالالت سایکوتیک را توصیف نماید. -5

درمان های دارویی و غیر دارویی هر کدام از اختالالت  -7

 سایکوتیک را توضیح دهد.

 تشخیص های پرستاری را براساس شرح حال تعیین کند. -8

 مداخالت پرستاری مناسب مشخص نماید. -9
 

 یشناخت
 

  دو و  سه

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

   وایت بورد و رایانه

 حضور فعال در کالس
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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 اری آنآشنایی با اختالالت دوقطبی و مداخالت پرست هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

ا اختالالت آشنایی ب -1

 افسردگی و انواع آن

آشنایی با سبب شناسی  -2

 اختالالت افسردگی

آشنایی با عالئم, نشانه ها و   -3

معیارهای تشخیصی 

 اختالالت افسردگی

آشنایی با شیوه های درمانی  -4

 اختالالت افسردگی 

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین  -5

تشخیص های پرستاری و 

مداخالت مربوط به 

 اختالالت

 

 .ل افسردگی را شرح دهداختال -1

 عوامل موثر در ایجاد اختالل افسردگی را توضیح دهد. -2

 عالئم و نشانه های افسردگی نام ببرد. -3

 افسردگی را تشخیص دهد.DSM-5براساس معیارهای تشخیصی  -4

انواع اختالالت افسردگی و مشخصات  مربوط به هر یک را توضیح  -4

 دهد .

ر دارویی اختالالت افسردگی را توضیح درمان های دارویی و غی -5

 دهد.

 تشخیص های پرستاری را براساس شرح حال تعیین کند.-6

 مداخالت پرستاری مناسب را مشخص نماید.-7

 

 
 

 

 شناختی
 

 
 دو و سه

 

 

سحنرانی و پرسش و 
 پاسخ

 

 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 هدقیق
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 آشنایی با اختالالت دوقطبی و مداخالت پرستاری آن هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

آشنایی با اختالالت دو قطبی و  -1

 انواع آن

آشنایی با سبب شناسی  -2

 اختالالت ا دو قطبی

آشنایی با عالئم, نشانه ها و   -3

الت معیارهای تشخیصی اختال

 دو قطبی

آشنایی با شیوه های درمانی  -4

 اختالالت دو قطبی 

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین  -5

تشخیص های پرستاری و 

مداخالت مربوط به اختالالت 

 دوقطبی

 

 .اختالل دوقطبی را شرح دهد -1

 عوامل موثر در ایجاد اختالالت دوقطبی را توضیح دهد. -2

 عالئم و نشانه های مانیا نام ببرد. -3

اختالل دوقطبی را تشخیص  DSM-5براساس معیارهای تشخیصی  -4

 دهد.

انواع اختالالت دوقطبی و مشخصات  مربوط به هر یک را توضیح  -4

 دهد .

 درمان های دارویی و غیر دارویی اختالالت دوقطبی را توضیح دهد. -5

 تشخیص های پرستاری را براساس شرح حال تعیین کند.-6

 اسب را مشخص نماید.منپرستاری مداخالت -7

 

 

 
 

 

 شناختی
 

 
 دو و سه

 

 

سحنرانی و پرسش و 
 پاسخ

 

 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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 الالت اضطرابی و مداخالت پرستاریاخت هدف کلی این جلسه:     آشنایی با 

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یطهح

 یادگیری

)شناختی،

عاطفی،ر

حر_وانی

 کتی(

 سطح

 (طبقه)

روش 

 یآموزش

)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

یف و وظا

 یتهایفعال

تکمیلی 

 دانشجویان

نحوه 

 یارزشیاب

 زمان

 (یقه)دق

 

 و انواع آن اختالالت اضطرابیآشنایی با اختالالت  -1

 تعریف اضطراب -2

 آشنایی با عالیم و نشانه های اضطراب -3

 اختالالت اضطرابیآشنایی با سبب شناسی  -4

 آشنایی با اختالل اضطراب فراگیر، نشانه ها، تشخیص، درمان  -5

 آشنایی با اختالل پانیک، نشانه ها، تشخیص، درمان  -6

 ایی با اختالل آگورافوبیا، نشانه ها، تشخیص، درمان آشن -7

آشنایی با اختالل فوبی خاص و اضطراب اجتماعی، نشانه ها،  -8

 تشخیص، درمان 

 آشنایی با اختالل اضطراب جدایی و اللی انتخابی -9

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین تشخیص های پرستاری و  -09

 مداخالت مربوط به اختالالت اضطرابی

 

 

 

 ا تعریف نموده  و تفاوت آن را با ترس مشخص نماید .اضطراب ر -1

 عالئم جسمی و روانی اضطراب را نام ببرد . -2

 تفاوت بین اضطراب طبیعی و اضطراب بیمارگونه  را بیان نماید . -3

 نظریه های موجود در مورد سبب شناسی اضطراب  را توضیح دهد . -4

 .انواع مختلف اختالالت اضطرابی را نام ببرد-5

اختالل اضطراب فراگیر و عالئم و درمان های مربوط به آن را توضیح  -6

 دهد.

 اختالل پانیک و عالئم و درمان های مربوطه را شرح دهد. -7

 اختالالت فوبیا و عالئم و درمان های مربوطه را شرح دهد.-8

 اختالل اضطراب جدایی و اللی انتخابی را توضیح دهد.-9

 براساس شرح حال تعیین کند. تشخیص های پرستاری را  -11

 مداخالت پرستاری مناسب را مشخص نماید.-11

. 

 

 

 
 

 شناختی
 

 
 دو و سه

 

 

سحنرانی و 
پرسش و 

  پاسخ

وایت بورد و 
  رایانه

 
 حضور فعال در کالس

 تهیه منبع درسی
 مشارکت در کالس

 

 

 آزمون
09 

 دقیقه
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  مربوطه جبری و اختالالت مرتبط با استرس و مداخالت پرستاری-اختالالت وسواسی آشنایی با هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یوزشروش آم

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

آشنایی با اختالالت  -7

و انواع  اختالالت وسواسی

 مرتبط 

 وسواس و اجبارتعریف  -8

خصوصیات آشنایی با  -9

 جبری-وسواسی

آشنایی با سبب شناسی  -11

 جبری-وسواسیاختالالت 

روش های درمان  آشنایی با -11

 جبری-اختالل وسواسی

بدریخت آشنایی با اختالل  -12

 انگاری بدن

آشنایی با اختالل وسواس  -13

 کندن مو

 آشنایی با اختالل انبار کردن -14

 وسواس و اجبار را تعریف نماید. -1

اختالل وسواس و اجبار را صوصیات خ -2

 شرح دهد.

علل و درمان اختالل وسواس و اجبار را  -3

 توضیح دهد.

اختالل بدریخت انگاری و روش های  -4

 درمانی آن را توضیح دهد.

 اختالل وسواس کند مو را شرح دهد. -5

 اختالل وسواس انبار کردن را شرح دهد. -6

 اختالل وسواس کند پوست را شرح دهد. -7

ستاری را براساس شرح تشخیص های پر -8

 حال تعیین کند.

مداخالت پرستاری مناسب را مشخص  -9

 نماید.

 استرس پس از سانحه را تبیین کند. -11

خصوصیات اختالل استرس پس از سانحه  -11

 را توضیح دهد.

 شناختی
 
 

 دو و سه

 

 

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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آشنایی با اختالل کندن  -15

 پوست

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین  -01

تشخیص های پرستاری و 

مداخالت مربوط به 

 جبری-اختالالت وسواسی

ل استرس حاد آشنایی با اختال -17

 و استرس پس از سانحه

آشنایی با روش های درمان  -18

اختالل استرس حاد و استرس 

 پس از سانحه

آشنایی با اختالالت  -19

 سازگاری، علل و درمان

آشنایی با نحوه بررسی،   -00

تعیین تشخیص های پرستاری 

و مداخالت مربوط به 

 اختالالت مرتبط با استرس

 

 

روش های درمانی اختالل استرس پس از  -12

 سانحه را توضیح دهد.

 اختالالت سازگاری را توضیح دهد. -13

انحه را با اختالل اختالل استرس پس از س -14

 سازگاری مقایسه نماید.

تشخیص های پرستاری اختالل وسواس و  -15

اجبار را براساس شرح حال تعیین کند و 

مداخالت پرستاری مناسب را مشخص 

 نماید.

تشخیص های پرستاری اختالالت مرتبط  -16

با استرس را براساس شرح حال تعیین کند 

و مداخالت پرستاری مناسب را مشخص 

 نماید.

 

 

 

 

 

 
 

 

 7931، کوشان م، واقعی س،  2بهداشت روانی و روانپرستاری  :منبع

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 و مداخالت پرستاری آناختالالت تجزیه ای  آشنایی با هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

آشنایی با مفهوم اختالل تجزیه  -1

ایی و انواع اختالالت تجزیه 

 ایی

آشنایی با اختالل فراموشی تجزیه  -2

 ای، علل، عالئم و درمان آن

آشنایی با اختالل فرار تجزیه ای،  -3

 علل، عالئم و درمان آن

آشنایی با اختالل هویت تجزیه  -4

 ای، علل، عالئم و درمان آن 

شخصیت و مسخ آشنایی با مسخ  -5

 واقعیت

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین  -6

تشخیص های پرستاری و 

مداخالت مربوط به اختالالت 

 تجزیه ایی

 

 

 

 کند.اختالل تجزیه ای را تعریف  -1

اختالل فراموشی تجزیه ای، علل، عالئم و درمان آن را  -2

 توضیح دهد.

اختالل فرار تجزیه ای، علل، عالئم و درمان آن را توضیح  -2

 .دهد

اختالل هویت تجزیه ای، علل، عالئم و درمان آن را توضیح -3

 دهد. 

اختالل مسخ شخصیت و مسخ واقعیت را توضیح دهد و مثالی -4

 ذکر نماید.

تشخیص های پرستاری اختالالت مرتبط با استرس را براساس -5

شرح حال تعیین کند و مداخالت پرستاری مناسب را مشخص 

 نماید.

 

 

 

 شناختی
 

 دو و سه

 
سحنرانی و پرسش و 

  پاسخ
 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه

 تهیه منبع درسی
 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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 آن اختالالت مرتبط با نشانه جسمانی و مداخالت پرستاری آشنایی هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

فهوم نشانه جسمانی و آشنایی با م -1

 انواع اختالالت مربوط به آن

آشنایی با نشانه جسمانی، علل،  -3

 خصوصیات بلینی و درمان

آشنایی با اضطراب بیماری، علل،  -2

 خصوصیات بلینی و درمان

آشنایی با اختالل تبدیلی، علل،  -4

 خصوصیات بلینی و درمان

آشنایی با عوامل روانشناختی موثر بر  -5

 الت روان تنی()اختال وضعیت جسمانی

 آشنایی با اختالل ساختگی و تمارض -6

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین  -7

تشخیص های پرستاری و مداخالت 

مربوط به نشانه جسمانی و اختالالت 

 مرتبط

 

مفهوم نشانه جسمانی را توضیح دهد و مثالی را ذکر  -1

 نماید.

اختالل نشانه جسمانی، علل، خصوصیات بالینی و درمان  -2

 ضیح دهد.آن را تو

اختالل اضطراب بیماری، علل، خصوصیات بالینی و  -3

 درمان آن را توضیح دهد

 اختالل تبدیلی، علل، عالئم و درمان آن را توضیح دهد. -3

عوامل روانشناختی موثر بر وضعیت جسمانی را توضیح دهد.  -4

 ذکر نماید. نمونه هایی را

بط تشخیص های پرستاری نشانه جسمانی و اختالالت مرت-5

را براساس شرح حال تعیین کند و مداخالت پرستاری 

 مناسب را مشخص نماید.

 شناختی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دو و سه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وایت بورد و رایانه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حضور فعال در کالس

 تهیه منبع درسی
 مشارکت در کالس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

09 
 دقیقه
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 اختالالت جنسی و مداخالت پرستاری  آشنایی با هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 رییادگی یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

آشنایی با واژه های جنسیت، هویت  -7

جنسی، جهت گیری جنسی و رفتار 

 جنسی

 آشنایی با انواع اختالالت جنسی -2

اختالالت عملکرد جنسی  آشنایی با -9

 و انواع

 آشنایی با انحرافات جنسی -4

 آشنایی با نارضایتی جنسی -5

آشنایی با روش های درمانی مربوط  -6

به اختالالت جنسی و مداخالت 

 پرستاری

 

 

 

واژه های جنسیت، هویت جنسی،  -1

جهت گیری جنسی و رفتار جنسی را 

 تعریف نماید.

 انواع اختالالت جنسی را نام ببرد. -2

ت عملررد جنسی را توضیح اختالال -3

 دهد.

 احرافات جنسی را توضیح دهد. -4

 نارضایتی جنسی را توضیح دهد. -5

 

 شناختی
 

 دو  و سه

 

 

 

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

 
  وایت بورد و رایانه

 
 حضور فعال در کالس

 تهیه منبع درسی
 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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    شخصیت و مداخالت پرستاری  اختالالتآشنایی با  هدف کلی این جلسه:   

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وس مواد و

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

 آشنایی با اختالل شخصیت -1

 آشنایی با اختالل شخصیت پارانویید. -2

 آشنایی با اختالل شخصیت اسکیزویید. -3

 آشنایی با اختالل شخصیت اسکیزوتایپال -4

 آشنایی با اختالل شخصیت ضد اجتماعی -5

 الل شخصیت مرزیآشنایی با اخت -6

 آشنایی با اختالل شخصیت نمایشی -7

 آشنایی با اختالل شخصیت خودشیفته -8

 آشنایی با اختالل  -9

 جبری -شخصیت وسواسی -11

 آشنایی با اختالل شخصیت وابسته -11

 آشنایی با اختالل شخصیت اجتنابی -01

 آشنایی . -01

آشنایی با نحوه بررسی، تعیین تشخیص  -01

های پرستاری و مداخالت مربوط 

 خصیتاختالالت ش

 اختالل شخصیت را تعریف نماید. -0

 تفاوت اختالل شخصیت و اختالل روانی را توضیح دهد. -1

 خصوصیات اختالل شخصیت پارانویید را شرح دهد. -1

 خصوصیات اختالل شخصیت اسکیزویید را شرح دهد. -1

 خصوصیات اختالل شخصیت اسکیزوتایپال  را شرح دهد. -5

 د. خصوصیات اختالل شخصیت ضداجتماعی  را شرح ده -1

 خصوصیات اختالل شخصیت مرزی را شرح دهد. -7

 خصوصیات اختالل شخصیت نمایشی را شرح دهد. -8

 خصوصیات اختالل شخصیت خودشیفته را شرح دهد. -0

 جبری را شرح دهد.-خصوصیات اختالل شخصیت وسواسی -09

 خصوصیات اختالل شخصیت وابسته را شرح دهد. -00

 خصوصیات اختالل شخصیت اجتنابی را شرح دهد. -01

را براساس  اختاللت شخصیتهای پرستاری تشخیص  -13

شرح حال تعیین کند و مداخالت پرستاری مناسب را 

 مشخص نماید.

 

 شناختی
 

 دو و سه

 

 

 

سحنرانی و پرسش و 
 پاسخ

 

 حضور فعال در کالس  وایت بورد و رایانه
 تهیه منبع درسی

  مشارکت در کالس

 09 آزمون
 دقیقه
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   اختالالت عصبی شناختی و مداخالت پرستاری آن آشنایی با هدف کلی این جلسه:   

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یشروش آموز

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

تعریف اختالالت عصبی  -1

شناختی و تفاوت آن با 

 سایر اختالالت روانی

آشنایی با دلیریوم، علل،  -2

عالئم و نشانه ها و درمان 

 آن.

آشنایی با زوال عقل، علل،  -3

اختالل عصبی شناختی را توضیح دهد و تفاوت  -1

 آن را با سایر اختالالت روانی بیان کند.

را  دلیریوم، علل، عالئم و نشانه ها و درمان آن -2

 توضیح دهد.

زوال عقل، علل، عالئم و نشانه ها و درمان آن را  -3

 توضیح دهد.

 شناختی
 
 
 
 
 
 
 

 
 دو و سه

 
 
 
 
 
 

 

سحنرانی و پرسش و 
 پاسخ
 
 
 
 
 

   وایت بورد و رایانه

 حضور فعال در کالس
 تهیه منبع درسی

  مشارکت در کالس
 

 

 

 09 آزمون
 دقیقه
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ها و درمان  عالئم و نشانه

 آن.

آشنایی با فراموشی، علل،  -4

عالئم و نشانه ها و درمان 

 آن.

آشنایی با نحوه بررسی،  -5

تعیین تشخیص های 

پرستاری و مداخالت 

 مربوط

 

 

 

 

 

فراموشی، علل، عالئم و نشانه ها و درمان آن را  -4

 توضیح دهد.

تشخیص های پرستاری اختالالت دلیریوم و  -5

زوال عقل را براساس شرح حال تعیین کند و 

 مداخالت پرستاری مناسب را مشخص نماید.
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 و مداخالت پرستاری آنو اعتیاد ا اختالالت مرتبط با مواد آشنایی بهدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 دانشجویان تکمیلی

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق
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آشنایی با واژه های  -1

وابستگی ، تحمل، 

 مسمومیت و محرومیت

آشنایی با انواع اختالالت  -2

 مرتبط با مواد و اعتیاد

آشنایی با وابستگی،  -3

محرومیت، مسمومیت و 

مداخالت درمانی مرتبط 

با الکل، مواد افیونی، 

حشیش، محرک ها، توهم 

نشاقی، زاها، مواد است

 کافِیئن و نیکوتین 

  

 

 

واژه های وابستگی ، تحمل، مسمومیت و  -1

 محرومیت را شرح دهد.

انواع اختالالت مرتبط با مواد و اعتیاد را توضیح  -2

 دهد.

وابستگی، محرومیت، مسمومیت و مداخالت  -3

درمانی مرتبط با الکل، مواد افیونی، حشیش، 

و  محرک ها، توهم زاها، مواد استنشاقی، کافِیئن

 نیکوتین را توضیح دهد.

 

 

 
 

 

 شناختی
 

 دو و سه

 
 

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

   وایت بورد و رایانه

 حضور فعال در کالس
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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   و مداخالت پرستاری آنتکاملی -عصبیا اختالالت آشنایی بهدف کلی این جلسه:   
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 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

)شناختی،عاطفی،

 حرکتی(_روانی

 سطح

 (طبقه)

روش 

 یآموزش

)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

یف و وظا

 یتهایفعال

تکمیلی 

 ندانشجویا

نحوه 

 ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

مداخالت درمانی و ناتوانی عقالنی و با  آشنایی -1

 مربوطهپرستاری 

آشنایی با اختالل طیف اوتیسم و مداخالت درمانی -2 

 و پرستاری مربوطه

مداخالت درمانی و پرستاری و  ADHD آشنایی با-3 

 مربوط

آشنایی با اختالالت ارتباط و مداخالت درمانی و  -4

 ستاری مربوطهپر

مداخالت آشنایی با اختالالت یادگیری خاص و  -4

  درمانی و پرستاری مربوطه

آشنایی با اختالالت مهارت حرکتی و مداخالت  -5

 مربوطه درمانی و پرستاری

آشنایی با اختالل کرداری یا سلوک و مداخالت  -6

 درمانی و پرستاری مربوطه

آشنایی با اختالل نافرمانی مقابله جویانه و  -7

 الت درمانی مربوطهمداخ

ناتوانی عقالنی و مداخالت درمانی و پرستاری مربوطه را  -1

 توضیح دهد.

اختالل طیف اوتیسم و مداخالت درمانی و پرستاری مربوطه را توضیح  -2 

 دهد.

 3- ADHD .و مداخالت درمانی و پرستاری مربوط را توضیح دهد 

را توضیح  اختالالت ارتباط و مداخالت درمانی و پرستاری مربوطه -4

 دهد.

را  مداخالت درمانی و پرستاری مربوطهاختالالت یادگیری خاص و  -6

 توضیح دهد.
را  مربوطه اختالالت مهارت حرکتی و مداخالت درمانی و پرستاری -7

 توضیح دهد. 

را  اختالل کرداری یا سلوک و مداخالت درمانی و پرستاری مربوطه -8

 توضیح دهد.

را توضیح  مداخالت درمانی مربوطهاختالل نافرمانی مقابله جویانه و  -9

 دهد.

 شناختی
 

 
 دو

 

 

سحنرانی و 
پرسش و 

  پاسخ

وایت بورد و 
 رایانه

 
حضور فعال در 

 کالس
 تهیه منبع درسی

 مشارکت در کالس

 آزمون
 

09 
 دقیقه
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سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

 

 

 

  با فوریت های روانپزشکی و مداخالت پرستاری مربوطه آشناییهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب

 اهداف اختصاصی

 

 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی

 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 جویانتکمیلی دانش

 زمان نحوه ارزشیابی

 (یقه)دق

 

آشنایی با خودکشی و  -1

 اقدامات مربوطه

با رفتارهای آشنایی  -3

خشونت آمیز و 

پرخاشگری و اقدامات 

 مربوطه

آشنایی با اصول کلی  -2

 مهار فیزیکی

 

 
خودکشی و اقدام به خودکشی را تعریف  -0

 نماید.

علل و عوامل هشدار دهنده خودکشی را  -1
 توضیح دهد.

 ستاری مربوطه را توضیح دهد.اقدامات پر -1

 پرخاشگری را توضیح دهد. -1

 اقدامات مربوط به پرخاشگری را توضیح دهد. -5

 شناختی
 

 دو

 
 
 

سحنرانی و پرسش و 
  پاسخ

 
  وایت بورد و رایانه

 
 حضور فعال در کالس

 تهیه منبع درسی
 مشارکت در کالس

 

 09 آزمون
 دقیقه
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