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 گروه آموزشی روان پرستاری -پرستاری و مامایی دانشکده

 95-6 نیمسال اول
 

 روان پرستاریارشد یکارشناسدانشجویان  مخاطبان:                                       و مراقبتهای روان پرستاری سالمندان اختالالت روانیعنوان درس :   

                              واحد کارآموزی 5/0واحد نظری،  1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 12-14روزهای شنبه و یکشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 یجالل ریدکتر ام مدرس:                                                                         14-16 شنبه سه روزهای زمان ارائه درس:   

 

 

 هدف کلی درس :

روان   یدر س المندان و انج ام مراقب ا ه ا یروان  -یروح  عیت شاالمسائل و مشک نهیعات در زمکسب دانش و اطااین درس به منظور 
 می باشد. یپرستار ندیاساس فرا بر یپرستار

 شرح درس:
ب ه  السالمند مب ت انیمددجو به یپرستار ندیدر چهارچوب فرا یت روان پرستارالارائه مداخ نهیزم را در زمال یدانش و مهارت ها ریدرس فراگ نیدر ا 

 آورد. یبدسا م یت روانالالاخت
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
  سالما روان در سالمندانمفهوم سالمندی و آشنایی دانشجویان با  -1
 ارزیابی سالمندان مبتال به اختالالت روان روش های آشنایی دانشجویان با -2
 تشخیص پرستاری و طراحی برنامه های مراقبا در سالمندان و ارزشیابی برنامه هایان با آشنایی دانشجو-3
 توانبخشی مبتنی برجامعه    آشنایی دانشجویان با توانبخشی روانی در سالمندان و مفهوم  -4
 دارویی در سالمندان و  نقش آموزش خانوادهآشنایی دانشجویان با مراقبتهای  -5
 و نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطه در سالمندان اختالالت اضطرابیآشنایی دانشجویان با  -6
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها شناختی سالمندانآشنایی دانشجویان با اختالالت  -7
 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتها سالمندانو افسردگی هذیانی  آشنایی دانشجویان با اختالالت  -8
 دردهای مزمن  مبتال به و  در سالمندان پرخاشگر یپرستار ندیفراآشنایی دانشجویان با  -9
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 و سالما روان در سالمندان یبا مفهوم سالمند انیدانشجو ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 جلسه اول:اهداف ویژه  

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم سالمندی را بیان کند.  1-1
 مفهوم سالما روان در سالمندی را توضیح دهد.  2-1
 .عوامل موثر بر سالما روانی اجتماعی سالمندان را بیان کند  3-1
 دهد حیکننده سالما روان آنان را توض دیسالمندان و عوامل تهد یروان یجسم یها ایروند فعال 4-1
 

 بصورت مجازی برگزار می شود-  سالمندان مبتال به اختالالت روان یابیارز یروش هاآشنایی دانشجویان با هدف کلی جلسه دوم: 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 در سالمندان را بشناسد یعالئم اختالالت روان   1-2
 کند. انیرا ب یروان ی ماریسالمند مبتال به ب ماریدر ب یو مشاهدات عموم ینحوه بررس   2-2
 اصول مصاحبه با سالمند مبتال به بیمار روانی را توضیح دهد  3-2
 اصول ارزیابی اختالالت تفکر و شناخا در بیمار سالمند را بیان کند 4-2
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 برنامه ها یابیمراقبا در سالمندان و ارزش یبرنامه ها یطراح با انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه سوم: 

 :سوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  
 توانایی تعیین تشخیص پرستاری در بیمار سالمند مبتال به اختالالت روان را داشته باشد.    1-3
 سالمند مبتال به اختالالت روان را داشته باشد. ماریدر بتوانایی تعیین اهداف مراقبتی    2-3
 سالمند مبتال به اختالالت روان را داشته باشد. ماریدر بتوانایی تدوین برنامه مراقبتی   3-3
 سالمند مبتال به اختالالت روان را داشته باشد. ماریدر بتوانایی ارزشیابی برنامه مراقبتی اجرا شده   4-3
 

 توانبخشی مبتنی برجامعه    آشنایی دانشجویان با توانبخشی روانی در سالمندان و مفهوم جلسه چهارم:  یهدف کل

 جلسه چهارم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 
 را بیان کند.  در سالمندی مفهوم توانبخشی روانی   1-4
 را شرح دهد  در سالمندی مفهوم توانبخشی مبتنی بر جامعه  2-4
 را نام ببرد.  در سالمندان اجتماعی –اجزای برنامه توانبخشی روانی   3-4
 را داشته باشد. برای سالمندان توانایی تدوین برنامه توانبخشی روانی مبتنی برجامعه  4-4

 

 جلسه پنجم:  یهدف کل

 در سالمندان و  نقش آموزش خانواده ییدارو یبا مراقبتها انیدانشجو ییآشنا جلسه پنجم: ژهیو اهداف

 دانشجو قادر باشد انیپا در

 
 با اختالالت روان را توضیح دهد.  سالمندان  اصول مراقبا های دارویی در  1-5
 نحوه ارزیابی عوارض داروهای مورد استفاده در اختالالت روانی سالمندان را بیان کند.    2-5
 شیوه های آموزش به خانواده در مراقبا پرستاری از سالمندان را توضیح دهد.   3-5
  توانایی برنامه ریزی آموز به خانواده در برنامه مراقبتی سالمندان مبتال به اختالالت رانی را توضیح دهد.   4-5
 

  نحوه مراقبتهای پرستاری مربوطهدر سالمندان و  اضطرابیبا اختالالت  انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه ششم: 

 :ششم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 اضطرابی در سالمندان را نام ببرد.  اختالالت  1-6 
 نشانه های انواع اختالالت اضطرابی رایج در سالمندان را بیان کند.   2-6
 مراقبا های پرستاری در اختالالت اضطرابی در سالمندان را توضیح دهد.   3-6
 رایج در سالمندان را  را بیان کند. درمان انواع اختالالت اضطراب   4-6

 

 مربوطه یپرستار یسالمندان و نحوه مراقبتها یبا اختالالت شناخت انیدانشجو ییآشناهدف کلی جلسه هفتم: 

 :هفتم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 اختالالت شناختی رایج در سالمندان را نام ببرد   1-7 
 نشانه های دلیریوم در سالمندان را بیان کند.   2-7
 دمانس را بیان نموده و انواع آن را نان ببرد.    3-7
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 نشانه های آلزهایمر در سیالمندان را توضیح دهد.   4-7
 دلیریوم را توضیح دهد.  مراقبا های پرستار  5-7
 مراقبا های پرستاری در آلزهایمر را با ذکر تشخیص های پرستاری مربوطه بیان کند.   6-7
 
 

 مربوطه یپرستار یو نحوه مراقبتهاآشنایی دانشجویان با اختالالت  هذیانی و افسردگی سالمندان هدف کلی جلسه هشتم: 

 :هشتم اهداف ویژه جلسه

 باشد در پایان دانشجو قادر

 

 کلی این اختالالت را بیان کند.  عالئم و نشانه های و هذیانی در سالمندان را بیان کردهاختالالت  1-8
 انواع اختالالت هذیانی رایج در سالمندان را نام ببرد.    2-8
 را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد  اختالالت هذیانیمبتال به  سالمندانمراقبا های پرستاری در  3-8
 را توضیح داده و وجه تمایز آن با افسردگی در سایر سنین را برشمرد.   افسردگی در سالمندان  4-8
 را با ذکر تشخیص پرستاری توضیح دهد.  مراقبتهای پرستاری در سالمند مبتال به افسردگی 5-8
 

 

 دردهای مزمن  مبتال به و  در سالمندان پرخاشگر یپرستار ندیفراآشنایی دانشجویان با هدف کلی جلسه نهم: 

 

 :نهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 پرخاشگری در سالمندان را توضیح دهد.    1-9
 عوامل موثر در ایجاد رفتار پرخاشگر در سالمندان را بیان کند.  2-9 
 .دهد حیرا توض رفتار پرخاشگر در سالمندان یعالئم و نشانه ها 3-9
 کنترل رفتار و مراقبا پرستاری از سالمند پرخاشگر را توضیح دهد.  4-9
 مراقبا پرستاری از سالمند مبتال بعه درد مزمن را بیان کند.   5-9
 

 روش تدریس:

 

 شیبا توجه به پ یواحد درس نیاز مطالب ا یبرخ نیخواهد بود. همچن یتوسط مدرس و بحث گروه یبه صورت سخنران سینحوه تدر
تحا نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس  د،یبر منابع و متون جد هیو با تک یاز درس مربوطه در مقطع کارشناس انیدانشجو نهیزم

 شود. یدر کالس انجام م انیبا دانشجو ظرگردد و بحث و تبادل ن یارائه م
 

 ماژیک،  وایت بورد، دیتا پروژکتور  وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی 

  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

  درصد 10  ارائه  کنفرانس 

  درصد  10 مقاالت مرتبط پژوهشی  ارائه دوعدد بیب کارت

  درصد 20  آزمون میان ترم 

  درصد  50  آزمون پایان ترم

  درصد  10  و فالیت در فضای مجازی حضور فعال در کالس
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 دانشجو:مقررات کالس و انتظارات از 

 

 حضور فعال داشته باشد. یو کارآموز ینظردر جلسات   -

 .دیدرس را مطالعه نما یمحتوا نهیدر زم دیمقاالت جد  -
 مشارکا فعال داشته باشد. یگروه یدر بحث ها -

 شرکا در بحث های علمی فضای مجازی  -
 

 

 

                                        اختالالت روانی بزرگساالن و مراقبتهای روان پرستاری جدول زمانبندی درس                           

 14-16 شنبه سه  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر امیر جاللی و سالمت روان در سالمندان یمفهوم سالمند 28/6/94 1

 سالمندان مبتال به اختالالت روان یابیارز یروش ها 4/7/94 2
 بصورت مجازی برگزار می شود

 دکتر امیر جاللی
 

 دکتر امیر جاللی برنامه ها یابیمراقبت در سالمندان و ارزش یبرنامه ها یو طراح یپرستار صیتشخ 11/7/94 3
 

 دکتر امیر جاللی برجامعه   یمبتن یدر سالمندان و مفهوم   توانبخش یروان یتوانبخش 18/7/94 4
 

 در سالمندان و  نقش آموزش خانواده ییدارو یمراقبتها 25/7/94 5
 آزمون میان ترم

 دکتر امیر جاللی
 

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یدر سالمندان و نحوه مراقبتها یاختالالت اضطراب 2/8/94 6

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یسالمندان و نحوه مراقبتها یاختالالت شناخت 9/8/94 7

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مربوطه یپرستار یسالمندان و نحوه مراقبتها یو افسردگ یانیاختالالت  هذ 16/8/94 8

 دانشجویان

 دکتر امیر جاللی مزمن یدر سالمندان پرخاشگر و مبتال به  دردها یپرستار ندیفرا 23/8/94 9

 دانشجویان

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   
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 کارآموزی  -ب

 واحد  5/0 واحد:  تعداد

  ساعا  26  مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی   :اساتید

 :کلی هدف
پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخا اختالالت  روانی  سالمندان ، برنامه های مراقبتی مددجو را مبتی با 

 رویکرد خانواده محور برنامه ریزی نماید. 
 

 اختصاصی: اهداف
 دانشجو توانایی ارزیابی سالمندان مبتال به اختالالت روانی را داشته باشند. 

 نامه مراقبا روان پرستاری متناسب با مشکالت و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد. دانشجوقادر به تعیین بر

 
 وظایف دانشجو: 

  یمربوطه جها و یروانپرستار یمراقبتها یو اجرا ی، ارزیابی از اختالالت روان یکیمبتال به  سالمند کیانتخاب 

  یک ژورنال کالب مرتبط ارائه 
 

 :ارزشیابی
 نمره 3 حضور به موقع و رعایا مقررات وقوانین بخش  

 نمره 10 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

 نمره   5 ارائه ژورنال کالب 

 نمره  2 مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیا بیماران برقراری ارتباط

 
                           

 منابع:
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Last Edition. 

- Vide beck S. psychiatric mental health nursing, lippincotte, and last edition  

 Sally Redfern et al. nursing older people: last edition 

- Meridian L. Maasl et al. Nursing Care of older Adults. Diagnosis, outcomes, and Intervention; 

Mosby Co. Last Edition 

Charlette, Eliopoulos, Gerontological Nursing: last edition 

Mildred O. Hogstel, Geropsychiatric Nursing, second edition, Mosby, 1995.  

 


