
 سمه تعالیاب

 
 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 

 مشخصات درس
                                                         کد درس:                                                     بهداشت روان روانشناسی و :درس کامل عنوان 

                                                             نظری :واحدنوع                                                                                       اختصاصی نوع درس:

                                                                             43: تعداد ساعت تدریس                                                                                             2 تعداد واحد: 

 ساعته 2جلسه  71 توزیع کالس ها:                                                                                              ندارد نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران
                                                (پیوسته)کارشناسی :تحصیلی مقطع                                           بهداشت عمومی                              :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس
 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:رویا یاوریان                                                                        :نام و نام خانوادگی

                     استادیار رتبه دانشگاهی:                                                    روانشناسی                         رشته تحصیلی:

                                   61734331170 شماره تماس:                                             ی دانشکده پزشک ی،روان هاییماریگروه ب  گروه آموزشی:

 yavarian.r@umsu.ac.irایمیل:  

 یهاروم یراز یو درمان یمرکز آموزش - یکشاورز یقاتجنب اداره تحق -جاده سلماس  - یه،شهر اروم -یغرب یجانآذربا آدرس محل کار:
 

 
 

 مشخصات مدرس درس
 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       مینا ماهری :نام و نام خانوادگی

                     استادیار رتبه دانشگاهی:                                                    و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                                    61643311421 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومی  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.comایمیل:  

         یدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم یدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 00 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

باتوجه به اینکه سالمت را برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می کنند. بانظر به اهمیت بهداشت روانی در  درس:شرحی از 

گانه  4عوامل تهدیدکننده سالمت روان و نقش سطوح سالمت انسان، آشنایی با اصول و قواعد روانشناسی و اختالالت شخصیتی و نیز اطالع از 

 پیشگیری در دوری از این عوامل و برنامه های کشوری در این زمینه می تواند مفید باشد.

  

 



 تدریس: منابع 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، آخرین انتشار-7

 جعفری بوالهری، آخرین انتشاربرنامه کشوری بهداشت روان، دکتر -2

 روانشناسی عمومی، گنجی، حمزه، آخرین انتشار-4

 
 : درس کلی هدف

 نیبهداشت رواآشنایی با مفاهیم و  یروانشناس و قواعداصول  یدرک و بررس
 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابی اولیه یان انتظارات وآشنایی با طرح درس و منابع تدریس، بمعارفه، -

 تعریف روانشناسی، وراثت، محیط و رفتار فرد-

7 

 2 جنبه های مختلف رشد انسان از نظر بدنی، عاطفی، عقالنی و اجتماعی

 4 احتیاجات اساسی انسان

 رفتارهای اجتماعی -

 رفتار عادی و غیرعادی-

3 

 3 تفکر و خصوصیات آن

 0 هوش و انواع آن

 1 شخصیت و اختالالت آن

 1 نقش اختالل شخصیت در گرایش به مواد مخدر

بهداشت روان از دیدگاه مکاتب مختلف )زیست گرایی، تعاریف -تاریخچه بهداشت روان در جهان و ایران آشنایی با 

  ....(وروانکاوی، رفتارگرایی 

1 

 ارتباط متقابل سالمت جسم با سالمت روان، عالیم و نشانه های بیماری های روانی، انواع اختالالت روانی، 

 بیماری های روانی( در ابتال به اختالالت و Risk Factorsو عوامل خطر) علل 

76 

 ویژگی های افرادی که از نظر روانی سالم هستند، نشانه های هشدار دهنده برای ضعف روانی، 

 ، اهمیت بهداشت روان، اهداف بهداشت روان( در بهداشت روانHigh Riskجمعیت های آسیب پذیر)

77 

پیشگیری در بهداشت روان، ویژگی های فعالیت  سطح 4اصول اساسی بهداشت روانی، انواع خدمات بهداشت روانی، 

 های بهداشت روان

72 

 اده و افراد خاص در سالمت روان نقش جامعه، خانو

 ایمان و معنویت در سالمت روان نقش

74 

 73 اختالالت خلقی و اضطرابی

 73 مشکالت خاص دوران بلوغ، مشکالت جنسی و سالمت روان

 برنامه های کشوری بهداشت روان در ایران 

 نکاتی که در بهداشت روانی حائز اهمیت هستند.

70 

 71 جمع بندی مطالب بیان شده، رفع اشکاالت مربوط به دانشجویان

 
 



 

 

 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشیدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 مجازی از طریق سامانه نوید-به صورت حضوری در کالس درس مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(عالیت هایی هستند که فراگیران در راه دستیابی به اهداف آموزشی، انجام می دهند)فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشیکنفرانس دادن یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشی، در مورد موضوعات کالسی، کردن

 .یابیبرای ارزش

 :نهایی ارزشیابی نحوه

 نمره 73امتحان پایان ترم:                 نمره 4کالسی: تکالیف  انجام                     نمره 2کالس: در  و مشارکت فعالحضور 

 چهارگزینه ایتشریحی و  :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


