
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

-DSM)تعریف و طبقه بندی اختالالت روانی بر اساس آخرین طبقه بندی 1
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:تعریف، پیشگیری، درمان و مراقبت های پرستاری بر تجزیه ایاختالالت  9

 اساس فرآیند پرستاری

:تعریف، پیشگیری، درمان و مراقبت های نشانه جسمانی و اختالالت مرتبط 11

 پرستاری مبتنی برنیاز های جسمی، روانی،اجتماعی و معنوی

مراقبت های پرستاری مبتنی  :تعریف، پیشگیری، درمان وشخصیت اختالالت 11

 بر فرایند پرستاری
 اختالالت جنسی و فرآیند پرستاری 12

 شناختی و فرآید پرستاری -اختالالت عصبی 13

:تعریف، پیشگیری، درمان و مراقبت های مرتبط با سوء مصرف مواداختالالت  14

 خانواده محورپرستاری 
 نوجوانان و کودکان روانپزشکی اختالالت 15

 فوریت های روانپزشکی با تاکید بر خود کشی 16

   

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 روانبیماریهای  عنوان درس:پرستاری

 (DSM-5)بر مبنای طبقه بندی

 

 مقطع تحصیلی:کارشناسی پیوسته   رشته تحصیلی: پرستاری  

 پرستاری بهداشت روانپیش نیاز:                     2تعداد واحد:   

 گروه آموزشی:پرستاری                                       

 مدرس:دکتر مینا گائینی                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

شنایی با مشکالت آنها، آبا اختالالت روان وآماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتر مددجویان 

مهارت های ارتباطی)عمومی و درمانی( در بررسی و تشخیص نیاز های جسمی، روانی،  کاربرد

) از پیشگیری تا نوتووانی( بور اسواس     نها و طرح و اجرای تدابیر پرستاریآاجتماعی و معنوی 

 تشخیص های پرستاری

 روش تدریس:

  ) طرح سناریو و ارائه در کالس( (BLP)حل مسئلهسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر 

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان میان ترم)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 شرکت در فعالیتهای گروهی کالس و جلسات پرسش و پاسخ

 ارائه خالصه مقاله در مورد موضوعات تدریس شده در جلسات کالس

 شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم

 

 اهمیت این درس در یک پاراگراف:

علول و   در این درس کسب دانش و بینش در زمینه انواع اختالالت روانی و طبقه بنودی آنهوا،  

عوامل موثربر آنها و طرق پیشگیری با تاکید بر مراقبت های اولیه بهداشت روانی،درمان هوا و  

 مورد نظر می باشد. مراقبت های جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مبتنی بر فرآیند پرستاری 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

و آنها عالقه مند به  کارایی در آینده برای آنها ندارد دانشجویان معتقدند که این واحد چندان

انجام وظیفه در بخش های روانپزشکی نیستند، بنابراین لزومی به یادگیری این  مووارد نموی   

واحود  باشد.لذا اهمیت چندانی برای محتوی آموزشی قائل نمی شوند و در ارزشیابی از ایون  

 نمرات ضعیفی را کسب می کنند.

   یادگیری بهتر این درس عبارتند از: نکات کلیدی در

مطالعه هر -بهره گیری از فیلمهای آموزشی -طراحی و ارائه سناریو مرتبط با اختالالت روان

 یدی هرجلسه در قالب پرسش و پاسخ در کالسلجلسه درس و مرور نکات مهم و ک

  منابع اصلی درس:

، انتشارات اندیشه DSM)-(5اس()بر اس(2کوشان،م. واقعی،س. روانپرستاری)بهداشت روان (1

 .9513رفیع،

 .1385محتشمی، ج.نوغابی،ف. درسنامه روانپرستاری. نشر طبیب،(2

3)Boyed,M.A2008.Psychiatric Nursing:Contemporary Practice. Lippincott 
Williams& Wilkins., 4nd ed. 

 


