
 

  پرستاری و مامایی دانشکده
 

 . 3دانشجویان کارشناسی ارشد روان پرستاری ترم  مخاطبان:  نوجوانان  کودکان و پرستاریمداخالت روان  عنوان درس : 

 (                             واحد5/0متی رح محمودآقای  ،واحد 5/0ی )آقای بهنام خالدی واحد نظر 1( )یا سهم استاد از واحد تعدادواحد:

  11-11رشنبه اچه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

  آقایان خالدی، رحمتی مدرس:         51 -55نیمسال اول  11-11ساعت  چهارشنبهزمان ارائه درس: 

                          اصول سالمت روان و روان پرستاری درس و پیش نیاز:

 

این درس به منظور کسب آگاهی وشناخت دانشجویان با مراحل رشددوتاامل رواندی، گسدترا داند  در همینده        ف کلی درس :هد

نوجواندان تنظدیش شدد      انواع اخدتالتت رواندی کودکدان و    پیشگیری اه عوامل آسیب ها، روا های درمان، مراقبت و شناخت علل و

 تدبیر در سطوح مختلف پیشگیری در راستای ارتقای سطح سالمت جسمی، روانی و مهارت تهم برای ارایه است. این درس آگاهی و

  نوجوانان را در جامعه برای دانشجویان فراهش می کند. اجتماعی کودکان و

 

 کلی جلسات : اهداف 

 اتیولوژی و ارزیابی اختالالت روانی در کودکان و نوجوانان. آشنایی با -1

 ی کودکان و نوجوانان، آشنایی با اختالل عقب ماندگی ذهنی.  ت روانی اختالالآشنایی با طبقه بند -2

 . اختالالت رشدی پیشرونده واختالالت یادگیری و مداخالت پرستاری مربوطهآشنایی با  -3

 . اختالل درتوجه واختالل رفتاری مخرب و مداخالت پرستاری مربوطهآشنایی با  -4

 . الالت دفعاخت اختالل تغذیه وخوردن،آشنایی با  -5

  . اختالالت ارتباطی، اسکیزوفرنیای کودکیآشنایی با  -6

  . مدیریت و ویژگی های بخشهای روانپزشکی کودکانآشنایی با  -7

  . نوجوانان در کودکان و مالحظات سایکوفارماکولوژیکی داروهای روانگردان،آشنایی با  -8

 

  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 آشنایی با اتیولوژی و ارزیابی اختالالت روانی در کودکان و نوجوانان.   جلسه اول: هدف کلی

 اهداف ویژه جلسه اول:

 ؛ در پایان دانشجو قادر باشد

 نام ببرد.    DSM- Vطبقه بندی اختالتت روانی کودکان و نوجوانان را در  1-1

 نام ببرد.   ICD- 10طبقه بندی اختالتت روانی کودکان و نوجوانان را در  -1-1



 با هش مقایسه کند.  ICD – 10و  DSM- Vطبقه بندی اختالتت روانی کودکان و نوجوانان را در ِ 3-1

 چگونگی ارهیابی روانی کودکان و نوجوانان را شرح دهد.  1-1

 تستهای تشخیصی در ارهیابی روانی کودکان و نوجوانان را شرح دهد.  5-1

 با طبقه بندی اختالالت روانی کودکان و نوجوانان، آشنایی با اختالل عقب ماندگی ذهنی.   آشناییهدف کلی جلسه دوم: 

 اهداف ویژه جلسه دوم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 نق  عوامل همینه ساه، آشاار کنند  و دوام دهند  در اتیولوژی اختالتت روانی کودکان و نوجوانان را توضیح دهد.  1-1

   د.را تفایک کن مینه ساه، آشاار کنند  و دوام دهند  در اتیولوژی اختالتت روانی کودکان و نوجوانانعوامل ه  1-1

 نق  عوامل سرشتی را در تفاوتهای فردی اه دیدگا  علمی شرح دهد.  3-1

 هوا را تعریف کند.  1 -1

 بهر  هوشی را توضیح دهد.  1 -5

 عقب ماندگی ذهنی را تعریف کند.  1 -1

 تیولوژی عقب ماندگی ذهنی را توضیح دهد. ا 7-1

 مالک های تشخیصی در عقب ماندگی ذهنی را توضیح دهد.  1 -8

 طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی را نام ببرد.  1 -5

 توانبخشی و مراقبت های پرستاری در عقب ماندگی ذهنی را توضیح دهد.   10-1

 . نده واختالالت یادگیری و مداخالت پرستاری مربوطهاختالالت رشدی پیشروآشنایی با هدف کلی جلسه سوم: 

 اهداف ویژه جلسه سوم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 اختالتت فراگیر رشد را کودکان و نوجوانان تعریف کند.  1-3

 اختالتت فرگیر رشد را نام ببرد.  1-3

 اختالل اوتیستیک را تعریف کند.  3-3

 توصیف کند.  عالئش اختالل اوتیستیک را 1-3

 اتیولوژی اختالل اوتیستیک را شرح دهد.  5-3

 سندرم رت، سندرم هلر و اختالل آسپرگر را در اختالتت فراگیر رشد شرح دهد.  1-3

 اختالتت یادگیری را شرح داد  و آنها را اه یادیگر تشخیص دهد.  7-3

 . ی مخرب و مداخالت پرستاری مربوطهاختالل رفتار توجه و اختالل درآشنایی با هدف کلی جلسه چهارم:  

 اهداف ویژه جلسه چهارم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 اختالتت رفتاری را نام ببرد. 1-1

 اختالل سلوک را تعریف کرد  و عالئش بالینی آن را توصیف کند.  1-1

 توضیح دهد. مالک های تشخیصی در اختالل سلوک را  1 -3

 ( را شرح دهد. ADHDاختالل در توجه ) 1-1

 را توضیح دهد.  ADHDمالک های تشخیصی در  5-1

 را شرح دهد.  ADHDدرمان و مراقبت های پرستاری در  1-1



  اختالل بی اعتنایی مقابله ای را توضیح دهد.  7-1

 . اختالالت دفع اختالل تغذیه وخوردن،آشنایی با  هدف کلی جلسه پنجم: 

 اهداف ویژه جلسه پنجم: 

 دانشجو قادر باشد؛  در پایان

 پیاا یا هره  خواری را در اختالتت تغذیه و خوردن شرح دهد.  1-5

 اختالل نشخوار را توضیح دهد.  1-5

 اختالل بی اختیاری مدفوع را شرح دهد.  3-5

 اختالل بی اختیاری ادراری را در کودکان شرح دهد.  1-5

   . کیزوفرنیای کودکیاختالالت ارتباطی، اسآشنایی با هدف کلی جلسه ششم: 

 اهداف ویژه جلسه ششم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 فرآیند رشد و تاامل تالش را شرح دهد.  1-1

 اختالتت ارتباطی را در کودکان نام ببرد.  1-1

 اختالل هبان بیانی را شرح دهد.  3-1

 اختالل هبان مشترک را توضیح دهد.  1-1

 شرح دهد. اختالل هبان دریافتی را  5-1

 مراحل لانت هبان را توضیح دهد.  1-1

 اسایزوفرنیای دوران کودکی را توضیح دهد.   7-1

  . مدیریت و ویژگی های بخشهای روانپزشکی کودکان هدف کلی جلسه هفتم: 

 اهداف ویژه جلسه هفتم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 ودکان و نوجوانان را شرح دهد. خصوصیات و مشخصات و ویژگی های بخ  های روانی ک  1-7

 اصول طراحی و تجهیز بخ  روانی کودکان را به کار گیرد.   1-7

 روا مدیریت در بخ  روانی کودکان و نوجوانان را توضیح دهد.  3-7

  . نوجوانان در کودکان و مالحظات سایکوفارماکولوژیکی داروهای روانگردان،آشنایی با هدف کلی جلسه هشتم: 

 ژه جلسه هشتم: اهداف وی

 در پایان دانشجو قادر باشد؛ 

 داروهای معمول روانگردان در کودکان و نوجوانان را بشناسد.  1-8

  تاثیرداروهای روانگردان و مالحظات  خاص سایاوفارماکولوژیای را در کودکان و نوجوانان شرح دهد. 1-8
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 ساعت تاریخ لسهم از نمره ک روش آزمون

 //////////////// //////////////// نمر  1 شفاهی کوئیز

   نمر  1 کتبی ترمآزمون میان 

   نمر  11 کتبی  آزمون پایان ترم

   نمر  1  حضور فعال در کالس

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 قبل اه حضور استاد و عدم ترک کالس تا پایان وقت. بموقع در کالس حضور منظش و  -

 تشخیص مجاه بودن غیبت در جلسات درس با ارائه مدراک مستند و با تشخیص معاون محترم آموهشی دانشاد . -

 .شرکت در فعالیت ها و بحث های گروهی -

 .ف خواسته شد  در طول ترمارائه تاالی -

 گذاشتن آن.  silentخاموا کردن تلفن همرا  یا  -
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 : جدول زمانبندی درس

  14-16 ساعت چهارشنبه. :روز و ساعت جلسه

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 خالدی  اتیولوژی اختالتت وارهیابی روانی کودکان ونوجوانان  1

2  

 

 رحمتی  عقب ماندگی ذهنی :طبقه بندی روانی کودکان ونوجوانان، اختالتت روانپزشای

3  
 

 خالدی  یادگیری و مداخالت پرستاری اختالتت رشدی پیشروند  واختالتت 

4  
 

 خالدی   اختالل درتوجه واختالل رفتاری مخرب و مداخالت پرستاری مربوطه

5  

 

 رحمتی   اختالتت دفع اختالل تغذیه وخوردن،

6  

 

 رحمتی   اختالتت ارتباطی، اسایزوفرنیای کودکی

7  
 

 متی رح  مدیریت و ویژگی های بخ  های روانپزشای کودکان 

8  

 

 خالدی  نوجوانان  مالحظات سایاوفارماکولوژیای  در کودکان و داروهای روانگردان،

 

 


