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1

 ارتباط و ارتباط درماني را شرح دهد. عناصر ارتباطي را نام ببرد.-

شنبه

8-11

ارتباط و ارتباط درمانی

 انواع راه های برقرای ارتباط را شرح دهد. عوامل موثر در برقراری ارتباط غیر كالمي را شرح دهد. -ارتباط درماني را تعريف كند.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر ويدئو
پروژكتور

شناختی

پرسش و پاسخ
كالسی

 عوامل موثر بر ارتباط درماني را شرح دهد.2

 خصوصیات ارتباط درماني را شرح دهد. مهارت های ارتباط درماني را شرح دهد. مراحل ارتباط درماني رالیست كند.-

شنبه

8-11

ارتباط و ارتباط درمانی

-تکنیک های ارتباط درماني را در محاورات درماني شناسايي كند.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

 موانع ارتباط درماني را شرح دهد. -يک نمونه ارتباط درماني را با بیمار فرضي برقرار كرده و به صورت مکتوب ارائه

كامپيوتر ويدئو
وايت ,پروژكتور
بردوماژيک

شناختی
و روانی-
حركتی

پرسش و پاسخ
كالسی

دهد.
3

تفکر را تعريف كند.-

شنبه

8-11

نشانه شناسی در
اختالالت روانی

انواع تفکر را نام بردهو شرح دهد.انواع اختالالت تفکررا شناسايي كند. هذيان و انواع آن را توضیح دهد. -اختالالت جريان فکر را شرح دهد.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر ويدئو
پروژكتور -نمايش
فيلم

شناختی

پرسش و پاسخ كالسی

4

 احساس و ادراك و آشفتگي های مربوط به آن را شرح دهد. آشفتگي های رفتار حركتي در بیماران را شرح دهد-

شنبه

8-11

نشانه شناسی در
اختالالت روانی

هیجان و آشفتگي های آن را شرح دهد.-حافظه؛ آشفتگي های حافظه و عوامل موثر بر حافظه را توضیح دهد.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر ويدئو
پروژكتور وفيلم

شناختی

امتحان از  3جلسه قبل

-اختالالت هشیاری را توضیح دهد.

امتحان ميان ترم از دو فصل ارائه شده
5
-

شنبه

8-11

فرآيند پرستاری دراختالالت
روانی و مراحل مختلف آن

6
-

شنبه

8-11

معاينه وضعيت روانی

-

شنبه

8-11

علل و عوامل موثر در ايجاد
بيماريهای روانی

7

8

-

شنبه

8-11

نظريه های روانشناختی در
سبب شناسی اختالالت روانی

روش های جمع آوری اطالعات الزم برای مصاحبه با بيمار روانی را شرح دهد. شرايط الزم برای مصاحبه با بيمار روانی را شرح دهد. -نحوه تهيه شرح حال از بيمار روانی را شرح دهد.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر – ويدئو
پروژكتور

شناختی

اصول معاينه وضعيت روانی (  ) MSEرا شرح دهد.-آزمون های تشخيصی رايج در بخش روانپزشکی را بيان كند.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر – ويدئو
پروژكتور

شناختی

پرسش و پاسخ كالسی

الگوی زيستی – روانی و اجتماعی را در علل اختالالت روانی شرح دهد.فرضيه های روان نژند و روان تنی در زمينه سبب شناسی اختالالت روانی را شرح دهد -عوامل زمينه ساز و آشکار كننده بيماريهای روانی را شرح دهد.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر – ويدئو
پروژكتور

شناختی

امتحان از  2جلسه قبل

نظريه های مختلف روان شناختی مطرح در سبب شناسی اختالالت روانی را نام ببرد. نظريه های روان پويايی را در سبب شناسی اختالالت روانی شرح دهد.نظريه های رفتارگرايان را در سبب شناسی اختالالت روانی توضيح دهد. نظريه های انسان گرايان را در سبب شناسی اختالالت روانی توضيح دهد. -نظريه های شناخت گرايان را در سبب شناسی اختالالت روانی توضيح دهد.

سخنرانی
بحث پرسش و
پاسخ

كامپيوتر – ويدئو
پروژكتور

شناختی

پرسش و پاسخ كالسی

-
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