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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 یپزشکروان یها تيو فور یبهداشت روان               درس: مشخصات كلی

 

 کارداني  تحصیلی: یرشتهو  مقطع    يپزشک یها تیفور  گروه آموزشی:           گودرزیال یپرستار دانشکده:

 ندارد   :نیاز پیش  تئوری :دنوع واح   1  تعداد واحد: یروانپزشک یها تيو فور یبهداشت روان: نام درس

  : مکان برگزاری        :ساعت               :روز : زمان برگزاری كالس

 دکتر سعید فروغي :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(  :مسئول درس          :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

ر ان او دبیماران حادثه ديده و اطرافیآماده سازی دانشجو جهت شناخت بیشتربیماری های روانی، روش های حفظ آرامش خود و 
 مواجهه با سوانح، حوادث.

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل  ینياهداف بیناب دهد.و محورهای اصلي برنامه را نشان مياست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلي که است هدف کلي به اجزای تخصصي شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصي

 

 

 

 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ             سخنراني برنامه ریزی شده            سخنراني
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     (TBL) مبتني بر تیمیادگیری       (PBL) یادگیری مبتني بر حل مسئله      بحث گروهي

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

 

 

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 

 

 

 وسايل آموزشی:  

  وب سرویس کالس آنالین    سامانه مدیریت یادگیری              کامپیوتر              پروژکتورویدئو   وایت برد

 : لطفاً نام ببرید()  سایر موارد        سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

  انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

  های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

  های مجازی آنالينحضور در كالس 3

  امتحان مستمر 4

  امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردني           ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحي

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: برای مطالعه منابع پیشنهادی

 
 موجود. شیوبرا نیآخرمیتسویچ برنت. هفن برنت. کارن کیت. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني پایه.  .1

 بلدسو برایان، پورتر رابرت، چری ریچارد. اورژانس های طبي پیش بیمارستاني میاني. آخرین وبرایش موجود. .2

 موجود. شیوبرا نیآخرروندت بک، اندرو پالک، استیون رام، اورژانس های طبي پیش بیمارستاني.  .3

 موجود. شیوبرا نیآخراسدی نوقابي احمدعلي، کیقبادی سیف اهلل. بهداشت روان.  .4

 

 :منابع فرعي درس
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 .(.روانپزشکی بالینی.تهران:نشر فرهنگ سازان1379قلعه بندی، میرفرهاد.) -

 .(.پرستاری بهداشت روان)اختالالت خلقی(.ترجمه مريم رصدی و محبوبه صفوی.تهران: نشر اشراقیه1381ورنابز.)كارسون،  -

 .(.پرستاری بهداشت روان)اختالالت تفکر(.ترجمه مريم رصدی و محبوبه صفوی.تهران: نشر اشراقیه1381كارسون، ورنابز.) -

  .س و اختالالت اضطرابی(.ترجمه مريم رصدی. چاپ اول.تهران: نشر اشراقیه(.پرستاری بهداشت روان)استر1381كارسون، ورنابز.) -

 .(.پرستاری بهداشت روان)پسیکوفارماكولوژی(.ترجمه مريم رصدی.چاپ اول.تهران: نشر اشراقیه1381كارسون، ورنابز.) -

رات برای فردا(.درس آزمون روانپزشکی.ترجمه مجید صادقی و همکاران.تهران:انتشا1381سادوك، بنجامین.) - . 

-Carson.V.B.(2000).Mental Health Nursing.(2nd ed).Philadelphia.W.B.Saunders. 

-Body. M.A.(2002).Psychiatric Nursing Contemporary Practice.(2nd ed).Phlidelphia:Lippincott. 

-Varcarolis, E.M.(2002).Foundation of Psychiatric Mental Health Nursing.(4th ed). 

Philadelphia.W.B.Saunders. 

-Fortinash, H.W.& Holoday Woorret, P.A.(2000). Psychiatric Mental Health Nursing.(2nd ed).St 

Louis:Mosby. 

-Keltner, N.L.(2003). Psychiatric Nursing. (4nd ed).St Louis:Mosby. 
 

 

 

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا ميهرجلسه. 

 

 حسوب پایه م به عنوان استاندارد ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ید نسبت به انتومي ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس ميمي

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 

 ًکالس  متري شود ک، سعزیاد استشبکه در ساعاتي که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولي ترجیحا

 .شود برگزار
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 بندی ارائه درسجدول زمان

 جلسهعنوان  تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلي جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

1  
تعريف و مفاهیم، اهمیت بهداشت 

 روانی در فوريت های پزشکی
      

 

2  

آشنايی با انواع فشارهای روانی 

بخصوص استرس های شغلی و راه 

  مقابله با آنها

      
 

3  

)  یتیموفع یبا بحران ها يیآشنا

روش  یریبحران مرگ( و بکارگ

 با آن. يیارويموثر در رو یها

      
 

4  

نحوه برخورد جهت مهار كردن 

بیماران پرخاشگر و بیمار مهار 

 شده.

روش های آرام سازی بیمار 

 سايکوتیک 

      

 

5  

اقدامات اولیه در خصوص برخورد 

خودكشی، دگر با موارد خودزنی، 

كشی، خشونت رفتاری،الکلیسم، 

 سوء مصرف دارو و ...

      

 

6  

 یماریمختصر با انواع ب يیآشنا

 کوزها،ي) نوروزها، سایروان یها

 یسندرم ها ت،یاختالالت شخص

 (یمغز یروان

      

 

7  

 یماریمختصر با انواع ب يیآشنا

 ،، مانیا افسردگی ماژور)یروان یها

اختالالت شخصیت ، اسکیزوفرنی

 (داجتماعیض -رزیم -پارانويید

      

 

8  
تفاده آشنايی با داروهای مورد اس

 در كنترل پرخاشگری و خشونت
      

 

 

 


