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  و فراگیري مفاهیم پایه بهداشت روان و کسب مهارت در کاربرد آن در ارتباط با بیمار و خانواده وي یآشنای  :هدف کلی درس  

  اهداف  جلسات  وعموض  تاریخ  جلسه
   تعیین اهداف _برقراري ارتباط  _ارزشیابی آغازین      اول  

  تعریف بهداشت و بهداشت  روانی، مفاهیم بهداشت روان
  تبیین انتظارات _جایابی  _اطمینان از داشتن پیشنیازها 

بهداشت، و بهداشت روانی را تعریف کرده و با دو مفهوم عمده  -1
  بهداشت روان آشنا شود

پیشگیري اول، دوم و سوم در بهداشت روانی، اصول     دوم
بهداشت روانی،  مفهوم مثبت  بهداشت روانی، مالك 

  هاي سالمتی روانی

  : در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار می رود که
پیشگیري اول، دوم، و سوم در بهداشت روانی را با ذکر  -1

  .مثال شرح داده و اصول بهداشت روانی را توضیح دهد
مفهوم مثبت بهداشت روانی و مالك هاي سالمتی روانی را   -2

  شرح دهد
بهداشت روانی و بیماري روانی، مالك هاي بهنجاري در     سوم

  بهداشت روانی
  .رابطه بهداشت روانی و بیماري روانی را توضیح دهد - 1
مالك هاي مختلف بهنجاري در بهداشت روانی با ذکر مثال شرح  -2

  . دهد
مفهوم بهداشت روانی و مالك هاي سالمتی روانی از دیدگاه مکاتب مختلـف    وانی از دیدگاه مکاتب روان شناسیبهداشت ر      چهارم

روان شناسی، شامل زیستی، روان کاوي، رفتارگرایی، شناخت گرایی، انسان 
  .گرایی و بوم شناختی را توضیح دهد

بیرونی و درونی را تعریـف کـرده و نقـش آنهـا را در     محرکهاي  - 1  محرك هاي رفتار، نیازهاي جسمی و نیازهاي روانی    پنجم
  .بهداشت روانی بیان کند

محرکهاي درونی یا نیازها شامل نیازهاي اولیه، ثانویه و اکتسابی  -2
 .را دسته بندي کرده و با ذکر مثال توضیح دهد

نیازهاي گرسنگی، محرك خواهی و پیشـرفت را شـرح داده  و    -3
 .ا توضیح دهدعوامل بهداشت روانی مربوط به آن ر

با آزمون هاي مختلف بویژه فرافکنی براي سنجش نیازهاي آدمی  - 4
  .آشنا شود

  .نظریه هاي مزلو؛ مک کلیلند و ارگ  در باره نیازهاي انسانی را توضیح دهد نظرمازلو، مک کلیلند و ارگ از نیازهاي انسانی    ششم
می را تعریف کـرده و پیامـدهاي مختلـف ان را    محرومیت و ناکا - 1 محرومیت، ناکامی و مکانیسم هاي دفاعی    هفتم

  .توضیح دهد
تعارض و انواع ان را شرح داده و نقش آن در بهداشت روانـی را   -2

 .بیان کند
مکانیزم دفاعی را تعریف کرده و انواع آن را با ذکر مثال توضیح  -3

 .دهد
با مکانیزم هاي دفاعی بیمارگونه در برخی از اختالل هاي روانی  - 4

  . آشنا شود
    آزمون میان ترم    تمهش



 

    
  

  :منابع اصلی درس
  نشر ارسباران. بهداشت روانی). 1385(گنجی، حمزه  -1
 اتشارات بشري. مبانی بهداشت روان) 1386(هنر پروران،نازنین  -2

Masters, J; Buish, T; Hollon, S; & Rimm, D (1987) Behavior therapy. Harcourt Brace 
Jovanovich, Publishers                                                                                                     

درصد نمره، مطالعه مؤثر در طول ترم  پاسخ به سؤاالت و  60درصد نمره، آزمون پایان ترم  20م آزمون میان تر: شیوه ارزشیابی دانشجو
                                                                                                                   درصد نمره 20مشارکت فعال در کالس  

                           

  .استرس را تعریف کند و استرس مثبت و منفی را شرح دهد - 1  استرس و بهداشت روانی    نهم
عوامل استرس زا را توضیح داده و نقـش رویـدادهاي زنـدگی،     -2

استرس هاي بلندمدت و گرفتاري هاي روزانه زنـدگی در ایجـاد   
 .استرس را شرح دهد

نظر هولمز و راهه و نظـر الزاروس در مـورد نفـش رویـدادهاي      -3
 .زندگی بر استرس را توضیح دهد

با آثار و پیامدهاي مختلف استرس شـامل آثـار فیزیولوژیـک،     - 4
جنگ و گریز، ایمنی شناختی، بیمـاري هـاي خطرنـاك ماننـد     

 Bو  Aسرطان و بیماري هاي قلبی و نقش تیپ هاي شخصـیتی  
 .در آن آشنا شود

ل مؤثر در مقابله با استرس و راهبردهـاي مقابلـه اي آن را   عوام -5
   .شرح  دهد

  نظام هاي طبقه بندي اختاللهاي روانی    دهم
  و توصیف اختالل هاي اضطرابی

-DSM IVو  ICD-10با دو نظام عمده اختالل هاي روانی یعنی  .1
TR  و ویژگی هاي عمده آنان آشنا شده و اهمیت طبقه بندي را

 . بیان کند
، )GAD(اختالل اضطراب منتشر  اختالل اضطرابی شامل  6 با  .2

، )OCD(جبري  –اختالل هراس، ترس مرضی، اختالل وسواسی 
و اختالل استرس حـاد و  ) PTSD(اختالل استرس پس از ضربه 

  .عالیم مهم آن آشنا شود
  .با انواع اختالل هاي خلقی  و عالیم اساسی آن آشنا شود   اختالل هاي خلقی،     یازدهم

با انواع اختالل هاي اسکیزوفرنی و اختالل هاي شخصیت و عالیم اساسی آن    اختالالت اسکیزوفرنی و شخصیت    دوازدهم
  آشنا شود

دسته عمده آن خواص  5با درمانهاي زیستی شامل دارودرمانی ،  - 1  روش هاي درمان بیماري روانی    سیزدهم
  .و عوارض آن و شوك درمانی به طور کلی آشنا شود

روش هاي مختلف رواندرمانی شامل ، روان درمانی هاي بینشی  با - 2
مانند درمان هاي روانکاوي، مراجع محوري و شـناخت درمـانی   

رفتاري ، رفتاردرمانی و روان درمانی –همچنین درمان شناختی 
  حمایتی آشنا شود  

 ارتباط را تعریف و اجزاء فرایند ارتباط را توضیح دهد - ۱  ارتباط درمانی    چهاردهم
 اهمیت ارتباط و عناصر  اصلی ارتباط را بیان کند  - ۲
 با موانع برقراري ارتباط اشنا شود - ۳
  فنون ارتباط درمانی را توضیح دهد - ۴

گانه آن آشنا 9با فنون آرامسازي به ویژه روش آرامسازي کاربردي و مراحل   فنون آرام سازي    پانزدهم
  شده و آن را بکارببرد  

با اهمیت بهداشت روانی در دوره کودکی، نوجوانی، بزرگسالی ، میانسـالی و    نین مختلفبهداشت روانی در س    شانزدهم
  سالمندي اشنا شود

  تشخیص پیشرفت تحصیلی فراگیران  ارزشیابی تراکمی    هفدهم


