داًؽگاُ آزاد اظالهی ٍاحذ تٌذرػثاض
هروس هغالؼات ٍ تَظؼِ آهَزغ داًؽگاُ
گرٍُ پرظتاری
رؼتِ  ۴پرظتاری
عرح درض هجازی ۴تْذاؼت رٍاى
همغغ تحصیلی ۴وارؼٌاظی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 ۴احذ ًظری
ًام هذرض ؼىَفِ زارػی ًیوعال تحصیلیً 1400-1401 ۴یوعال اٍل
تاریخ ؼرٍع1400/0۰ /2۲ ۴

تاریخ اتوام1400/10/1۳ ۴

رٍز /ظاػت ترگساری والض ۴یىؽٌثِ 1۰ -1۲
شرح درس:
تاویذ ایي دٍرُ تر خَد اًعاى تِ ػٌَاى یه اًعاى واهل تا دیذگاُ ظالهت ًگری تِ تؼذ رٍاًی هی تاؼذ .در ایي دٍرُ داًؽجَ تا
هفاّین اصلی تْذاؼت رٍاى ،اًعاى ٍ ًیازّای اظاظی اٍآؼٌایی وعة هی وٌذ .هفَْم ًفط ػلل ٍ ػَاهل ترٍز تیواری ّای
رٍاًی ٍ عرق پیؽگیری از آًْا را تا تاویذ تر هرالثت ّای اٍلیِ تْذاؼت رٍاى ٍ ارائِ هذاخالت هٌغمی در جْت حفظ ٍ تَظؼِ
ظالهت رٍاى خَد افراد خاًَادُ ٍ جاهؼِ آؼٌا هی ؼَد.

ّذف کلی:
آؼٌایی داًؽجَ تا هفاّین اصلی تْذاؼت رٍاى ٍ تالغ در جْت حفظ ٍ ارتماء ظالهت رٍاى خَد ٍ افراد جاهؼِ
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شوارُ
جلسِ

اٍل

ػٌَاى جلسِ

ًام هذرس

ًورُ

آهَزشی

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

(آًالیي/آفالیي/تر

ًحَُ ارزشیابی جلسِ

کیبی)

تاریخچِ
رٍاًپسؼىی ٍ
رٍاًپرظتاری
هفَْم تْذاؼت
رٍاى

زارػی

تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در جْاى را ؼرح
دّذ.
تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در ایراى را رور
وٌذ.

زارػی

تْذاؼت ٍ تیواری رٍاًی را تؼریف وٌذ.
اصَل تْذاؼت رٍاًی را تَضیح دّذ.
اّذاف تْذاؼت رٍاًی را هؽخص وٌذ.
ظغَح هختلف پیؽگیری را تیاى وٌذ.
تْذاؼت رٍاًی را در دٍرُ ّای هختلف زًذگی هَرد
ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ.
تاثیرات خاًَادُ ،هذرظِ ٍ جاهؼِ در ظالهت رٍاى را
هَرد تحث لرار دّذ.

زارػی

اًَاع خذهات رٍاًپسؼىی را ًام تثرد.

دٍم

ظَم

اّذاف رفتاری

رٍش آهَزش

ًَع تکلیف ٍ هْلت ارائِ ٍ

هحتَای کوک

هؽخصات هراوس
جاهغ رٍاًپسؼىی
ٍ آؼٌایی تا حیغِ
ّای رٍاًپرظتاری

آًالیي

هَارد تعتری ؼذى تیوار در هراوس رٍاًپسؼىی را

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

هؽخص ًوایذ .
اػضای تین رٍاًپسؼىی را ًام تثرد ٍ ٍظیفِ ّر وذام را
تَضیح دّذ
رٍاًپرظتاری را تؼریف وٌذ.
ٍظایف ٍ ًمػ ّای رٍاًپرظتار را تیاى ًوایذ.

چْارم

هفَْم خَد ٍ

زارػی

هفَْم از خَد را تؼریف وٌذ .

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا

اظالیذ ّای
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خَدپٌذارُ

آزهَى هیاًترم

حیغِ ّای تؽىیل دٌّذُ ٍ اتؼاد درن از خَد را تیاى
وٌذ .

جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

ػَاهل هَثر در تؽىیل هفَْم از خَد را هَرد ًمذ ٍ

تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

تررظی لرار دّذ.
راتغِ ػست ًفط ٍ ظالهت رٍاى را هَرد تحث لرار دّذ.
اًعاى ٍ ًیازّای اٍ زارػی

ًیازّای اظاظی اًعاى را از دیذگاُ ّای هختلف هَرد

آًالیي

ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ .
پٌجن

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

ًمػ ًیازّای اظاظی اًعاى در ؼىل گیری ؼخصیت را

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

تَضیح دّذ.

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

ًعثت تِ ًیازّای اظاظی هذدجَ حعاض تاؼذ.
اظترض

زارػی

ؼؽن

اظترض را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آى را هؽخص وٌذ.
ػَاهل هْن در درن اظترض را تیاى وٌذ.
هراحل اظترض ٍ ظٌذرم ػوَهی ظازگاری را تَضیح

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

دّذ.

هغالؼِ هغالة تذریط
ؼذُ تا جلعِ تؼذی
والض ٍ آهادگی ترای
پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ،
وتة ٍ هٌاتغ
هؼرفی ؼذُ

پاظخ ّای فیسیَلَشیه ٍ رٍاًؽٌاختی اظترض را ؼرح
دّذ.
هذیریت اظترض

زارػی

هىاًیعن ّای ظازگاری در هذیریت اظترض را تیاى

آًالیي

وٌذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى هیاًترم

هىاًیعن ّای دفاػی در هذیریت اظترض را تا رور

ّفتن

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ ،ظٌاریَ
آهَزؼی

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا

اظالیذ ّای

هثال ؼرح دّذ.
فرایٌذ پرظتاری در هذیریت اظترض را ترای یه
هَلؼیت اظترض زا در زًذگی تِ وار تٌذد.

ّؽتن

تحراى

زارػی

تحراى را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ.

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
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هراحل تحراى را هؽخص وٌذ.
هذاخالت در تحراى را تَضیح دّذ.
تْتریي هذاخلِ را ترای تحراى اًتخاب ًوایذ ٍ در هَرد
یه هذدجَاًجام دّذ.
ارتثاط

زارػی

ارتثاط را تؼریف وٌذ.

آًالیي

اًَاع ارتثاط را تَضیح دّذ.
ًْن

آزهَى هیاًترم

جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ ٍ ظٌاریَ
آهَزؼی

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ ٍ ظٌاریَ
آهَزؼی

ػَاهل هَثر در ارتثاط را هؽخص ًوایذ.
ٍیصگی ّای یه ارتثاط هَثر را ؼرح دادُ ٍ تِ وار
تٌذد.
ارتثاط درهاًی

زارػی

ارتثاط درهاًی را تؼریف وٌذ.

آًالیي

هراحل ارتثاط درهاًی را ؼرح دّذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هَاًغ ارتثاط درهاًی را تَضیح دّذ.
دّن

تىٌیه ّای ارتثاط درهاًی را در یه هصاحثِ تؽخیص
دّذ.
اصَل هصاحثِ تالیٌی را تَضیح دّذ ٍ از عریك فؼالیت
گرٍّی تا یه هذدجَ هصاحثِ اًجام دّذ.

یازدّن

دٍازدّن

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا
در اختالالت رٍاًی

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا
در اختالالت رٍاًی

زارػی

زارػی

ولیات ًؽاًِ ؼٌاظی اختالالت رٍاًی را رور وٌذ.

تررظی ٍضؼیت رٍاًی را هؽخص ًوایذ ٍ در هَرد یه
هذدجَ اًجام دّذ .
اجسا یه تررظی ٍضؼیت رٍاًی هختصر را تیاى ًوایذ.

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

آًالیي

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ
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فرایٌذ پرظتاری
در اختالالت رٍاًی

زارػی

اجسای هصاحثِ از تیوار رٍاًی را تَضیح دّذ.

آًالیي

ؼرایظ الزم ترای هصاحثِ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى را تِ

ظیسدّن

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ ٍ ظٌاریَ
آهَزؼی

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ
آزهَى پایاى ترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا
جلعِ تؼذی والض ٍ آهادگی
ترای پرظػ ٍ پاظخ والظی

اظالیذ ّای
تذریط ؼذُ ،وتة
ٍ هٌاتغ هؼرفی
ؼذُ

وار تٌذد.
تؽخیص ّای پرظتاری هرتثظ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى
را هؽخص ًوایذ.
فرایٌذ پرظتاری
در اختالالت رٍاًی

زارػی

ترًاهِ ریسی ٍ اجرای هرالثت ّای پرظتاری را ارایِ
دّذ.
یه فرایٌذ پرظتاری در ارتثاط تا تیوار فرضی تذٍیي
وٌذ.
فرایٌذ پرظتاری را در هرالثت از تیوار هثتال تِ
اختالالت رٍاًی ،تىار تٌذد .

زارػی

ػلل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز تیواری ّای رٍاًپسؼىی را
ًام تثرد.
ػَاهل زیعت ؼٌاختی هَثر در ترٍز تیواری رٍاًپسؼىی
را ؼرح دّذ.
ػَاهل اجتواػی ٍ فرٌّگی هَثر در ترٍز تیواریْای
رٍاًپسؼىی را هؽخص ًوایذ.

زارػی

ًمػ ػَاهل رٍاًؽٌاختی هَثر در ترٍز اختالالت رٍاًی
را هَرد تحث لرار دّذ.
ًمػ رٍیىردّا ٍ ًظریِ ّای هختلف رٍاًؽٌاختی در
ترٍز اختالالت رٍاًی را هَرد ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ.

چْاردّ
م

پاًسدّن

عثمِ تٌذی ٍ
ظثة ؼٌاظی
اختالالت رٍاًی

ؼاًسدّن

ػلل ٍ ػَاهل
هَثر در ترٍز
تیواری ّای
رٍاًپسؼىی

ّفذّن

هرٍراجوالی تر
هغالة رورؼذُ ٍ
رفغ اؼىال

زارػی

آًالیي

آًالیي

آًالیي

آًالیي
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تقَین ترهیک
شوارُ

ػٌَاى درس

جلسِ
اٍل
دٍم

ظَم

چْارم
پٌجن
ؼؽن
ّفتن
ّؽتن

اّذاف جلسِ

هٌابغ

تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ
رٍاًپرظتاری

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در ایراى ٍ جْاى

هفَْم تْذاؼت رٍاى

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

تؼریف تْذاؼت رٍاى ،اصَل ٍ اّذاف تْذاؼت رٍاًی ،ظغَح هختلف پیؽگیری ٍ ًمػ خاًَادُ ،هذرظِ ٍ جاهؼِ
در ظالهت رٍاى

هؽخصات هراوس جاهغ
رٍاًپسؼىی ٍ آؼٌایی تا
حیغِ ّای رٍاًپرظتاری

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

اًَاع خذهات رٍاًپسؼىیٍ ،ظایف اػضای تین رٍاًپسؼىی  ،تؼریف رٍاًپرظتاری ٍٍظایف ٍ ًمػ ّای رٍاًپرظتار

هفَْم خَد ٍ خَدپٌذارُ

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

اًعاى ٍ ًیازّای اٍ

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ًیازّای اظاظی اًعاىً ،مػ ًیازّای اظاظی اًعاى در ؼىل گیری ؼخصیت

اظترض

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

تؼریف اظترض ،ػَاهل هْن در ایجاد اظترض ،هراحل ظٌذرم ػوَهی ظازگاری ،پاظخ ّای فیسیَلَشیه ٍ
رٍاًؽٌاختی اظترض

هذیریت اظترض

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

هىاًیعن ّای ظازگاری در هذیریت اظترض  ،هىاًیعن ّای دفاػی در هذیریت اظترض  ،فرایٌذ پرظتاری در

تحراى

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

هفَْم از خَد ،حیغِ ّای تؽىیل دٌّذُ ٍ اتؼاد خَدپٌذارُ  ،ػَاهل هَثر در تؽىیل هفَْم از خَد ،راتغِ ػست
ًفط ٍ ظالهت رٍاى

هذیریت اظترض
تؼریف تحراى  ،هراحل تحراى  ،هذاخالت در تحراى
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ارتثاط

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

تؼریف ارتثاط  ،اًَاع ارتثاط ٍ ػَاهل هَثر در ارتثاط ٍ ،یصگی ّای یه ارتثاط هَثر

ارتثاط درهاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

تؼریف ارتثاط درهاًی  ،هراحل ارتثاط درهاًی ،هَاًغ ارتثاط درهاًی ،تىٌیه ّای ارتثاط درهاًی

یازدّن

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در
اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در اتؼاد تفىر ٍ ادران در تیوار هثتال تِ اختالالت اػصاب ٍ رٍاى

دٍازدّن

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در
اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در اتؼاد ّیجاى ،رفتار حروتیَّ ،ؼیاری ٍ حافظِ در تیوار هثتال تِ اختالالت اػصاب ٍ رٍاى

ظیسدّن

فرایٌذ پرظتاری در
اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

اجسای هصاحثِ از تیوار رٍاًی ،ؼرایظ الزم ترای هصاحثِ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى ،تررظی ٍ تؽخیص ّای

چْاردّن

فرایٌذ پرظتاری در
اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ترًاهِ ریسی ٍ اجرا ٍ ارزؼیاتی هرالثت ّای پرظتاری در اختالالت رٍاًی

پاًسدّن

ػلل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز
تیواری ّای رٍاًپسؼىی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ػلل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز تیواری ّای رٍاًپسؼىی  ،ػَاهل زیعت ؼٌاختی هَثر در ترٍز تیواری رٍاًپسؼىی،
ػَاهل اجتواػی ٍ فرٌّگی هَثر در ترٍز تیواریْای رٍاًپسؼىی

ؼاًسدّن

عثمِ تٌذی ٍ ظثة ؼٌاظی
اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعيٍ .الؼی ظؼیذ.
رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى ()1

ًمػ ػَاهل رٍاًؽٌاختی هَثر در ترٍز اختالالت رٍاًی ً ،مػ رٍیىردّا ٍ ًظریِ ّای هختلف رٍاًؽٌاختی در
ترٍز اختالالت رٍاًی

ًْن
دّن

ّفذّن

پرظتاری هرتثظ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى

هرٍراجوالی تر هغالة
رورؼذُ ٍ رفغ اؼىال
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رٍش ارزشیابی داًشجَ( :درصذ تىالیف ارائِ ؼذُ ،درصذ آزهَى پایاًیّ ،وچٌیي اظتراتصی هذرض در ًورُ دّی تِ تىالیفی وِ تا تاخیر پاظخ دادُ هیؼًَذ تغَر ٍاضح هؽخص ؼَد):
رٍش ارزیابی ٍاحذ ًظری

درصذ ًورُ

تىالیف والظی(پرظػ ٍ پاظخ والظی ،هؽااروت در تحاث گرٍّای تاا ػٌاَاى
اظترض ّا ٍ تحراى ّا ٍ ًحَُ هماتلِ تا آًْا(ترای ّر گرٍُ یه اظترض ٍ تحاراى
تؼییي هی ؼَد) ٍ ارائِ ًتیجِ تحث)

ً 3ورُ

ارزیاتی ّای Summative
هجوَع

ً 1۱ورُ
ً 20ورُ

هٌابغ ٍ سایتْای آهَزشی جْت هطالؼات بیشتر:
دقت کٌیذ اخریي چاپ کتب هذ ًظر هیباشذ:
-１کَشاى هحسيٍ .اقؼی سؼیذ .رٍاًپرستاری بْذاشت رٍاى (. )۱سبسٍار :اًتشارات اًتظار.
-２حاجی آقاجاًی سؼیذ .اسذی ًَقابی احوذ ػلی .رٍاًپرستاری بْذاشت رٍاى(.)۱تْراىً :شر بشری.
-３حجتی حویذ .هرٍر جاهغ پرستاری بْذاشت رٍاى .تْراىً :شر جاهؼِ ًگر.
-４هحتشوی جویلِ ٍ ّوکاراى  .بْذاشت رٍاى . 3تْراىً :شر سالوی.
-５اتکیٌسَى ریتا ال ٍ ّوکاراى .زهیٌِ رٍاًشٌاسی ّیلگارد .ترجوِ هحوذ ًقی براٌّی ٍ ّوکاراى.تْراى :اًتشارات رشذ. .جلذ اٍل ٍ دٍم .چاپ پاًسدّن.
-６دٍاچی اقذس .تشخیص ّای پرستاری در پرستاری رٍاًی .تْراى اًتشارات داًشگاُ ػلَم پسشکی ایراى
-７کاپالى ّارٍلذ .سادٍک بٌجاهیي .خالصِ رٍاًپسشکی .ػلَم رفتاری -رٍاًپسشکی بالیٌی .ترجوِ حسي رفیؼی ٍ فرزیي رضاػی .تْراى :اًتشارات ارجوٌذ .چاپ اٍل
８- Moher, Wanda k. Psychiatric – Mental Health Nursing. Lippincott Williams& Wilkins
９- Rebaca Shives, Louise. Basic Concept of Psychiatric – Mental Health Nursing.Lippincott Williams & Wilkins.
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１０- Elder, Ruth. Evans, katie. Nizette, Debra. Psychiatric and Mental Health Nursing. Elsevier_ mosby.
１１- Fortinash K and Holoday-Worret P A. Psychiatric Mental Health Nursing, Mosby Inc., Carson Verna B. Mental Health Nursing,
Saunders Co,
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