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 ف کلی :اهدا

 مفهوم سالمت روان ، فعالیت های بهداشت روان و علل افزایش شیوع بیماری های روان در جامعهآشنایی دانشجویان با .5

 شایع در کشور روانیآشنایی دانشجویان با علل ایجاد کننده و عوامل خطر،  طرق و راههای پیشگیری و تقلیل موارد بیماری های  .2

 آشنایی دانشجویان با علل و زمینه های اعتیاد و راههای پیشگیری و تقابل با آن .9

 روانی آنها بر بدن انسان آشنایی دانشجویان با دسته بندی مواد اعتیاد اور و اثرات جسمی و .1

 : زیر دست یابند در راستای هر هدف کلی، به اهداف اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید

سالمت روان را تعریف کرده  و فعالیت های بهداشت روان، ویژگی های افراد سالم از نظر روان و نشانه های هشدار دهنده ضعف  .5

  سالمت روانی را توضیح دهد.

علل افزایش شیوع بیماری های روانی، انواع خدمات بهداشت روان، جمعیت های آسیب پذیر در بهداشت روان و ویژگی های حاکم بر  .2

 را توضیح دهد. فعالیتهای بهداشت روان  

 شایعترین الگوهای تربیتی خانواده ها و مشکالت رفتاری دوران کودکی را شرح دهد.  .9

عقب ماندگی های ذهنی را توضیح  مراقبتی ، راههای کنترل و پیشگیری، و استراتژی های انواع عوامل خطر،  عالئم،اپیدمیولوژی،. .1

 .دهد.

 را بیان کند. صرع ،کمک های اولیه  و  راههای درمان، راههای کنترل و پیشگیریعوامل ایجاد کنندهاپیدمیولوژی، .1

 را توضیح دهد. راههای درمان و پیشگیری از اسکیزوفرنی انواع،علل ایجاد کننده ،  عالئم بالینی،اپیدمیولوژی،  .9

 را توضیح دهد. افسردگی  علل ایجاد کننده، روش های درمان و پیشگیری از  عالئم بالینی، اپیدمیولوژی،  .1

 کند. را بیان شخصیتهای وسواسی و انواع فوبیایهای درمان ههای پیشگیری و کنترل، و استراتژرانی یعالئم بالاپیدمیولوژی ،  .8

عوامل ایجاد کننده، نشانه های هشدار دهنده، مراقبت های درمانی و حمایتی را در مبتالیان به زوال  ، عوامل ایجاد کنندهاپیدمیولوژی .6

  عقل را توضیح دهد.

 خودکشی را تعریف کرده و انواع ان را توضیح دهد .52

 راههای پیشگیری از خودکشی را تشریح کند. .55

 وامل خطر آن را شرح دهد.اعتیاد را تعریف کرده و ع .52

 رویکردهای پیشگیری از اعتیاد را بیان کند. .59

 تقسیم بندی انواع مواد اعتیاد آور را نام برده و مکانیسم عمل آنها را توضیح دهد. .51

 اثرات مواد تضعیف کننده ها، مواد مخدر اپیوئیدها، محرکها، توهم آور و شاهدانه ها را بر روی جسم و روان فرد توضیح دهد. .51

 

 ، انیمیشن های آموزشی، مطالعه مورد، بحث گروهی، پرسش و پاسخسخنرانیروش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :



 . غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد.5

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو9

 : تکالیف دانشجوایف و ظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس5

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، ، و پاسخ به سئواالت2

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 درصد22    . حضور فعال و موثر در کالس 5

 درصد 22              کوئیز       های . آزمون2

 درصد 92                    . آزمون پایان ترم9

  8-52ساعت  9596/ 51/1 ترم :تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان 

 منابع مطالعه 

. دستورالعمل های سوء مصرف مواد اخرین 9  . کتاب جامع بهداشت عمومی2بهداشت روان  نویسنده: دکتر جعفر بوالهری    .5 بع اصلی :من

 ویرایش

 ترجمه دکتر نصرت اهلل پورافکاری، زمینه روانشناسی هیلگارد )جلد دوم( : منبع برای مطالعه بیشتر
 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

سالمت روان، ویژگی های افراد سالم از نظر روان، نشانه های کلیات، تعریف  59-51 58/55/5961 5

 بهداشت روان هشدار دهنده ضعف سالمت روان، فعالیت های

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

علل افزایش شیوع بیماری های روانی، انواع خدمات بهداشت روان، جمعیت  59-51 21/55/5961 2

های آسیب پذیر در بهداشت روان، ویژگی های حاکم بر فعالیت های بهداشت 

 روانف شیوع بیماری های روان در ایران

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

الگوهای تربیتی درخانواده ها، مشکالت رفتاری دوران کودکی)ناخن جویدن،  59-51 2/52/5961 9

 شب ادراری، لکنت زبان(

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی ،تقسیم بندی، عالئم بالینی ، عوامل خطر، عوارض، راههای  59-51 6/52/5961 1

 پیشگیری و کنترل  عقب ماندگی ذهنی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی ،تقسیم بندی، عالئم بالینی ، عوامل خطر،عوارض، کمک های  59-51 59/52/5961 1

 اولیه ، راههای پیشگیری و کنترل صرع

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی کلیات، اپیدمیولوژی،اتیولوژی، عالئم بالینی اختالالت خلقی 59-51 29/52/5961 9

کلیات، اپیدمیولوژی،اتیولوژی، عالئم بالینی، مراقبت، درمان و پیشگیری از  59-51 51/5/5969 1

 بیماری اسکیزوفرنی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اپیدمیولوژی ،تقسیم بندی، عالئم بالینی ،اتیولوژی، عوامل خطر، عوارض،  59-51 25/5/5969 8

 درمان، راههای پیشگیری و کنترل اختالالت وسواسی

 عبدالرحمان چرکزیدکتر 

اپیدمیولوژی ،تقسیم بندی،نشانه های هشدار دهنده، عالئم بالینی ،اتیولوژی،  59-51 21/5/5969 6

 عوامل خطر، عوارض، درمان و مراقبت، راههای پیشگیری و کنترل زوال عقل

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی پیشگیری از آناپیدمیولوژی، انواع و علل خودکشی  و راههای  59-51 1/2/5969 52

 دکتر عبدالرحمان چرکزی اهمیت بهداشتی و کلیات ، تعریف و عوامل خطر اعتیاد 59-51 55/2/5969 55

 دکتر عبدالرحمان چرکزی برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد در کشور 59-51 58/2/5969 52

تقسیم بندی انواع مواد مخدر، مواد مضعف، اپیوئیدها، مواد محرکها، مواد توهم  59-51 21/2/5969 59

 زا ها، 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزیاپیدمیولوژی،عالئم بالینی، عوارض و خطرات، راههای پیشگیری و  59-51 5/9/5969 51



 کنترل و درمان الکلیسم و اپیوئیدها

اپیدمیولوژی،عالئم بالینی، عوارض و خطرات، راههای پیشگیری و  59-51 8/9/5969 51

 کنترل و درمان مواد محرک و توهم زا

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

  تعطیل رسمی 59-51 51/9/5969 59

اپیدمیولوژی،عالئم بالینی، عوارض و خطرات، راههای پیشگیری و   22/9/5969 51

 کنترل و درمان شاهدانه ها

 عبدالرحمان چرکزیدکتر 

 


