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 آشنایی دانشجویان با  انواع طبقه بندی اختالالت روانی.   :هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 ؛در پایان دانشجو قادر باشد

 دو دسته طبقه بندی اختالالت روانی را نام ببرد.  4-4

 همراه  با  دو ویژگی آن را با یکدیگر مقایسه کند.     DSM Vو  ICD طبقه بندی  2-4

 را توضیح دهد. DSM V را جهت تشخیص اختالالت روانی براساسدو معیار شدت و عود  1-4
 

 آشنایی با  درمان در روانپزشکی: درمان های زیستی و  مداخالت پرستاری.  :هدف کلی جلسه دوم

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 سه مرحله از درمان با الکتروشوك را شرح دهد . 4-2

 مکانیسم عمل الکترو شوك را توضیح دهد . 2-2

 دو مورد استفاده و عدم استفاده از الکتروشوك را مورد بحث قرار دهد 1-2

 دو مورد از عوارض الکتروشوك را توضیح دهد . 1-2

 دو داروی مصرفی در زمان الکتروشوك را نام ببرد . 5-2

 مراقبتهای قبل از الکتروشوك را توضیح دهد .6-2

 بتهای حین درمان با الکتروشوك را شرح دهداز مراق 7-2

 مورد ازنکات ایمنی پس از انجام الکتروشوك را توضیح دهد.  1رعایت  8-2

 سه مورد از انواع داروهای ضد روانپزشکی را نام ببرد .  9-2

 عوارض جانبی اکسترایپرامیدال فنوتیازین را توضیح دهد .   41-2

 اری در  بیمارانی که از داروهای ضد روانپزشکی استفاده می کنند را بیان کند. چهارمورد از مراقبت های پرست 44-2

 . شنایی با انواع درمان های داروییآ: هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 های ضد افسردگی را نام ببرد . وسه مورد از انواع مختلف دار 4-1

 عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی را توضیح دهد .چهارمورد از  2-1

 دو مورد از نکات ایمنی در بیمار افسرده ای که از داروها ی ضد افسردگی استفاده می کند را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد  1-1

 سه مورد از مراقبتهای پرستاری داروهای تثبیت کننده خلق را شرح دهد. 1-1

 ومیت بالیتیوم را توضیح دهد . چهارموردازعالئم مسم 5-1

 دو مورد از انواع مختلف داروهای ضد پارکینسون را نام ببرد . 6-1

 های ضد پارکینسون را توضیح دهد. دو مورد از عوارض جانبی دارو  7-1

 روهای ضد پارکینسون را شرح دهد. های پرستاری مربوط به دا سه مورد از مراقبت 8-1

 داروهای ضد اضطراب را نام ببرد.  سه نوع از انواع  9-1



 داروهای ضد اضطراب را شرح دهد.  دومورد از موارد مصرف  41-1

 را توضیح دهد .  ها دو مورد از عوارض جانبی آنتی کولینرژیک ضد اضطراب 44-1

 . دو مورد خطرات استفاده طوالنی مدت از داروهای ضد اضطراب را تجزیه و تحلیل کند 42-1

 )ادامه(آشنایی با انواع درمان های دارویی ه چهارم:هدف کلی جلس

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 چهار مورد از دارو های ضد جنون نسل قدیم را نام ببرد4-1

 چهار مورد از دارو های ضد جنون نسل جدید را نام ببرد2-1

 تفاوت داروهای ضد جنون نسل جدید و قدیم را توضیح دهید 1-1

 و عوارض احتمالی استفاده طوالنی مدت از دارو های ضد جنون را تجزیه و تحلیل نماید دو مورد از خطرات 1-1

 عوارض خارج هرمی را توضیح دهد5-1

 سندرم نورولپتیک بدخیم را توضیح دهد6-1

 آشنایی با اختالل اسکیزوفرنیا و اختالالت هذیانی. :  پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد؛در پایان دانشجو 

 اختالل اسکیزوفرنیا را تعریف کند 4-5

 دو نکته مهم در تاریخچه اختالل اسکیزوفرنیا را شرح دهد 2-5

 نقش سن و جنس را در شروع اختالل اسکیزوفرنیا با یکدیگر مقایسه کند 1-5

 تأثیر عوامل فرهنگی و احتماعی را در بروز اختالل اسکیزوفرنیا نقد کند 1-5

 ارتباط ناقلهای عصبی دوپامین و سروتونین و گابا را در سبب شناسی اختالل اسکیزوفرنیا تجزیه و تحلیل کند 5-5

 تأثیر آلودگی با ویروس ها در زمان حاملگی در بروز اختالل اسکیزوفرنیا را توضیح دهد 6-5

 کدیگر مقایسه کنددیدگاه نظریه های شناختی و یادگیری را دربروز اختالل اسکیزوفرنیا با دی 7-5

 عالئم مثبت و منفی را در اختالل اسکیزوفرنیا با ذکر مثال مقایسه کند 8-5

 دو روش تشخیص اختالل اسکیزوفرنیا را نام ببرد 9-5
 

 آشنایی با مراقبت های پرستاری از بیماران اسکیزوفرنیک براساس تشخیص و فرآیند پرستاری. : ششمهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه پنجم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 دو عالمت عمده اسکیزوفرنیا پارانوئید و کاتاتونیک را تشخیص دهد 4-6

 تفاوت اختالالت اسکیزوفرنیا نامتمایز و باقیمانده را تجزیه و تحلیل کند 2-6

 اختالل اسکیزوفرنیا آشفته را شرح دهد 6 -1

 الئم آن شرح دهدپسیکوز موقت را با ذکر ع 1-6

 تفاوت اختالالت ، اسکیزو افکتیو و هذیانی را شرح دهد 5-6

 پسیکوز ناشی از مصرف مواد و شرایط طبی را با ذکر یک مثال مقایسه کند. 6-6

 روش روان درمانی و دارو درمانی را در اختالالت اسکزوفرنیا نقد کند 7-6

 و ساده پسیکوز موقت را تجزیه و تحلیل کندپیش آگهی اختالالت هذیانی و اسکیزوفرنی فرم  8-6

 فرآیند پرستاری را در هذیانها و توهمات اختالالت اسکیزوفرنی شرح دهد 9-6

 فرآیند پرستاری را در مورد اسکیزوفرنیا کاتاتونیک توضیح دهد 41-6
 

 آشنایی با اختالالت خلقی )افسردگی( و مراقبت های پرستاری.: هفتمهدف کلی جلسه 



 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 , ویژگیهای اختالالت افسردگی عمده و دو قطبی خلق را با یکدیگر مقایسه کند . DSM-Vبراساس  4-7

 تاثیر عوامل سن و جنس و فصل را در بروز اختالالت افسردگی تجزیه و تحلیل کند . 2-7

 نقش ناقلهای عصبی را در سبب شناسی افسردگی عمده با ذکر دو نوع از آنها توضیح دهد.  1-7

 نقش ناقلهای عصبی را در سبب شناسی افسردگی عمده با ذکر دو نوع از آنها توضیح دهد . 1-7

 چهارمورد از عالئم افسردگی عمده را نام ببرد .  5-7

 ا در ارتبا با اختالالت خلقی نقد کند .نظریه های شناختی و روانکاوی و شخصیتی ر 6-7

 دو روش دارو درمانی و روان درمانی در اختالالت افسردگی را توضیح دهد .  7-7

 پیش آگهی اختالالت افسردگی را شرح دهد . 8-7

 سه مورد از معیارهای ترخیص مددجوی مبتال به اختالالت افسردگی را نام ببرد . 9-7

را در مورد سه تشخیص پرستاری احتمال اقدام به خودکشی و کاهش عزت نفس و بی اشتهایی را  کاربرد فرآیند پرستاری41-7

 تجزیه و تحلیل کند .

 سه نکته ایمنی در مراقبتهای پرستاری از مددجویان مبتال به افسردگی را مورد بحث قرار دهد .  44-7

 آشنایی با اختالالت خلقی )مانیا( و اختالل دو قطبی مراقبت های پرستاری.  : هشتمهدف کلی جلسه 

 :شتماهداف ویژه جلسه ه

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 عالئم رفتاری و عاطفی و شناختی را در اختالل مانیا نقد کند.  4-8

 مرحله هیپومانیا واختالل خلقی دوره ای را با یکدیگر مقایسه کند. 2-8

 اختالل دو قطبی ناشی از مصرف مواد وشرایط طبی را تجزیه و تحلیل کند.  1-8

 درمانهای رایج در مانیا  و اختالل خلقی فصلی و بعد از زایمان را نقد کند. 1-8

 پیش آگهی اختالالت دو قطبی خلق را شرح دهد. 5-8

ری و بی خوابی و بهداشت فردی در اختالل مانیا برنامه مراقبتی در مورد تشخیص های پرستاری اختالل در تفکر وپرخاشگ 6-8 

 را شرح دهد .  

 سه مورد از نتایج مورد انتظار در اختالالت خلقی را نام ببرد .  7-8

 در مورد سه نوع مشکالت ارتباطی مددجوی مبتال به به مانیا با تیم درمانی راه حل مناسب شرح دهد .  8-8

 

 و فرآیند پرستاری.  ، ساختگی و تمارض اختالالت شبه جسمیآشنایی با  : نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 سه نوع از اختالالت سوماتوفرم را نام ببرد.  4-9

 چهار معیار تشخیص اختالالت سوماتوفرم را نقد کند.  2-9

 عالئم با یکدیگر مقایسه کند. اختالالت بد شکلی بدن، تبدیلی را با ذکر سه مورد از  1-9

 سه مورد از عالئم هیپوکندریا را شرح دهد.  1-9

 آشنایی با اختالالت اضطرابی و مراقبت های پرستاری. : دهمهدف کلی جلسه 

 هم:داهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 اضطراب را با ذکر چند مثال تعریف کند. 4-41

 انواع نظریه های اضطراب را مورد نقد قرار دهد. 2-41



 عالئم و نشانه های اختالل اضطراب فراگیر را شرح دهد. 1-41

 درمان های دارویی مورد استفاده در اختالل اضطراب فراگیر را بیان کند.  1-41

 اختالل هراس و گذر هراسی را با هم مقایسه کند. 5-41

 نقش عوامل مختلف در ایجاد اختالالت هراس را با هم مقایسه کند. 6-41

 درمان های مورد استفاده در اختالالت هراس را شرح دهد. 7-41

 انواع اختالالت فوبی را توضیح دهد. 8-41

 فکر وسواسی و عمل وسواسی را با هم مقایسه کند. 9-41

 .عوامل تاثیرگذار در ایجاد وسواس را توضیح دهد 41-41

 رفتاردرمانی موثر در درمان وسواس را شرح دهد. 44-41

 را بیان کند. PTSDخصوصیات بالینی  42-41

 را نام ببرد. PTSDسه داروی موثر در درمان  41-41

 چهارتشخیص پرستاری عمده در اختالالت اضطرابی را نام ببرد 41-41

 مداخالت مهم پرستاری در اختالالت اضطرابی را شرح دهد. 45-41
 آشنایی با اختالالت تجزیه ای و تدابیر پرستاری. دهم: یازهدف کلی جلسه 

 :دهمیازاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 اختالالت تجزیه ای را با ذکر انواع آن بیان کند. 4-44

 سبب شناسی انواع اختالالت تجزیه ای را مورد بررسی قرار دهد. 2-44

 در ارتباط با پیش آگهی اختالالت تجزیه ای توضیح دهد. 1-44

 مرحله عملیات عینی را توضیح داده و خصوصیات آن را شرح دهد.44 -1

 مداخالت پرستاری مهم در اختالالت تجزیه ای را شرح دهد. 5-44

 آشنایی با اختالالت شناختی و فرآیند پرستاری.زدهم: دواهدف کلی جلسه 

 :زدهمدوااهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 اختالل شناختی فراموشی و آلزایمر را با یکدیگر مقایسه کند.  4-42

 انواع اختالالت شناختی را نام ببرد.  42 -2

 تفاوتهای بین پارکینسون و دلیریوم و دمانس را مقایسه نماید.  42 -1

 عالئم بالینی ویژگیهای رفتاری بیمار با اختالل شناختی را توضیح دهد.  1-42

 پیش آگهی اختالالت شناختی را توضیح دهد.  5-42

 چهار مورد از تشخیص های پرستاری در اختالالت شناختی را نام ببرد.  6-42

 به اختالالت شناختی شرح دهد اهمیت رعایت نکات ایمنی و حفاظتی را در مراقبت پرستاری از مددجویان مبتال 7-42

 
 

 آشنایی با اختالالت شخصیت و فرآیند پرستاری. زدهم: سیهدف کلی جلسه 

 :زدهمسیاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛

 اختالل شخصیتی را تعریف کنید. 4-41

 چگونگی پیش آکهی اختالالت شخصیتی را توضیح دهند.  2-41

 اختالالت شخصیتی را با ذکر یک مثال تجزیه وتحلیل کند.  Cو  Bو  Aدسته بندی گروه  1-41



 را شرح دهد.  Bاپیدمیولوژی اختالالت شخصیتی دسته  1-41

چهار مورد  از اصول و مقررات مربوط به تیم درمانی و مراقبت از مددجو با  اخالل شخصیتی را مورد تجزیه و تحلیل قرار  5-41

 دهد.

 چهار مورد تشخیص پرستاری مددجویان مبتال به اختالالت شخصیتی را نام ببرد.  6-41

 آشنایی با اختالالت سوء مصرف مواد، درمان و توانبخشی آن. : دهمچهارهدف کلی جلسه 

 دهم:چهاراهداف ویژه جلسه 

  در پایان دانشجو قادر باشد؛

 وابستگی مواد را با سوء مصرف مواد مقایسه کند. 4-41
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