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 بسمعه تعالی

 

 بهداشت دانشکده
 

 ادیو اعت یبهداشت روان: درس عنوان

 ششم ترمیعمومدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت  :مخاطبان

  ادیواحد قسمت اعت کیسهم استاد: ؛ جلسه( 71)واحد نظری  2 (:واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 8-71از ساعت  هاشنبهچهار؛  :انفراگیر سؤاالت به پاسخگویی ساعت

 71-71از ساعت  هاشنبه7988-7911نیم سال اول سال تحصیلی  :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

سالمت؛  یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفرزاد جلیلیاندکتر  :مدرس

 یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت آموزش گروه  اریاستاد

 کرمانشاه( یدرمان

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 هدف کلی درس:

 حیساز و موثر در آن را توض نهیزم یرهایآشنا نموده و عوامل و متغ یبهداشت روان میرا با اصول و مفاه انیدرس دانشجو نیا

 و مقابله با آن آشنا خواهند شد. یریشگیپ یو روشها ادیاعت یها نهیدرس با علل و زم نیدر ا انیدانشجو نیخواهد داد؛ همچن

 

 اهداف کلی جلسات:

 )جلسه اول(اعتیاد از دیدگاه بهداشت روانی را شرح دهد. ، اعتیاد را توضیح دهد و همچنین مفهوم -1

)جلسره  شررح دهرد.   مواد نقش عوامل زیستی، روانی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در شروع سوء مصرف  -2

 دوم(

 (سوم)جلسه . شرح دهدرا مواد سوء مصرف  مسالهتحلیل  برای اسیجامعه شنهای مهم نظریة  -3

 یریشگیب یو جهان و برنامه ها رانیمواد در اسوء مصرف  تیوضعآشنا شود و همچنین  ادیمقابله با اعت یروش هابا  -4

 (پنجمچهارم و را شرح دهد. )جلسه  آناز 

ششرم،  . )جلسره  ها را توضریح دهرد  و عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی آشنا شود انواع مواد با شایع ترین  -5

 هفتم و هشتم(
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 :اعتیاد  یواحد نظر  کیهر جلسه در  یاهداف کل کیبه تفک ژهیو کلی و اهداف

 

 ل:هدف کلی جلسه اوّ

 ادیآشنایی با مفهوم اعت -1

 

 ل:اهداف ویژه جلسه اوّ

 اعتیاد را تعریف نماید. )حیطه شناختی( 1

 )حیطه شناختی( را بیان نماید.ی بهداشت روان دگاهیاز د ادیتعریف اعت 2

 )حیطه شناختی( .نظریه های جرم انگاری و جرم زدایی در سوء مصرف موارد را شرح دهد 3

 (یعاطف طهیدفاع كند. )حی از بیماری بودن اعتیاد مباحث علمدر  4

 )حیطه شناختی( .مفاهیم آسیب، كاهش آسیب و عود در سوء مصرف مواد را توضیح دهد 5

 

 

 :موّدهدف کلی جلسه 

 موادسوء مصرف در شروع  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یرفتار ،یروان ،یستیآشنایی دانشجویان با عوامل ز -1

 

 :موّداهداف ویژه جلسه 

 )حیطه شناختی( شرح دهد.را  سوء مصرف مواددر شروع  یستیعوامل ز نقش 1

 ماهیت تعاملی احساسات، زیست شناختی و سوء مصرف مواد را توضیح دهد. )حیطه شناختی( 2

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. سوء مصرف مواددر شروع  ینقش عوامل روان 3

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. سوء مصرف مواددر شروع  یاجتماع ی ورفتارنقش عوامل  4

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. سوء مصرف مواددر شروع  یطیو مح ینقش عوامل اقتصاد 5

 

 

 :سوّمهدف کلی جلسه 

 سوء مصرف مواد مسالهبرای تحلیل سی مهم جامعه شنا یبا نظریة ها انیدانشجو ییآشنا -1

 

 :سوّماهداف ویژه جلسه 

 نام ببرد. )حیطه شناختی(جامعه شناسان برای تحلیل مسئلة سوء مصرف مواد را  ینظریة هابرخی از مهمترین  1

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.نظریه ناهماهنگی در سازمان اجتماعی برای تحلیل مسئلة سوء مصرف مواد  2

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.نظریه انحراف از هنجارها برای تحلیل مسئلة سوء مصرف مواد  3

 )حیطه شناختی( توضیح دهد. رادر خصوص سوء مصرف مواد نظریه برچسب  4

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. نقش باورها و فرهنگ در سوء مصرف مواد 5
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 :چهارم و پنجمهدف کلی جلسه 

 آنمقابله با  یروش ها وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیوضعبا  انیدانشجو ییآشنا -1

 

 :چهارم و پنجماهداف ویژه جلسه 

 )حیطه شناختی( و جهان را شرح دهد. رانیدر ا ادیاعت تیوضع 1

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. مواد ادیاز اعت یریشگیب یبرنامه هامهمترین  2

 )حیطه شناختی(  را شرح دهد. سوء مصرف مواد در ایرانچالش های مقابله با  3

 (یعاطف طهیاز سوء مصرف مواد دفاع كند. )ح یریشگیاز لزوم برنامه ریزی بمنظور پ 4

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. ادمو فمصر سواز  یپیشگیر جهت ادهخانو یها رتمها زشموآ یها برنامه 5

 

 

 :و هشتم هفتم، ششمهدف کلی جلسه 

 هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین آشنایی دانشجویان با  -1

 

 :و هشتم هفتم، ششماهداف ویژه جلسه 

 )حیطه شناختی(ی را نام ببرد. مواد مخدر مصرف نیتر عیشا 1

 ,LSD ،THG, GHBسرتازی،  كداروشناسی مهمترین مواد مخدر صرنعتی و سرنتی )مرورفین، هرروئین، شیشره، ا      2

BZP )... حیطه شناختی( را توضیح دهد.، ماری جوانا و( 

 ,LSD ،THG،یاكستاز شه،یشمورفین، هروئین، ) یو سنت یعوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر صنعتمهمترین  3

GHB, BZPحیطه شناختی(توضیخ دهد.  جوانا و ...( را ی، مار( 
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 قسمت اعتیاد منابع: 

 -  تر جعفر بوالهری، آخرین انتشاركروانی، دشوری بهداشت كبرنامه 

 -     مجموعه حقایقی آشکار از مواد مخدر )مرفین و هروئین؛ مواد توهم زا(؛ انتشارات دفتر تحقیقرات و آمروزش سرتاد

 مبارزه با مواد مخدر آخرین انتشار

 - ؛ مهرردی میرزایرری ادمو فمصر سواز  یپیشگیر جهت ادهخانو یها رتمها زشموآ یها برنامه زیسا دهپیا یهنمارا

 علویجه و همکاران؛ انتشارت سفیر اردهال

 -  :؛ مهردی میرزایری   نگراری مداخلره  رویکررد نقشره   :برنامه پیشگیری از شروع زودرس مصرف مرواد در كودكران  خانواده من

 علویجه و همکاران؛ انتشارت سفیر اردهال

 

 روش تدریس: 

 «سخنرانی، بحث گروهی، مشاركت فردی و گروهی»

 

 آموزشی وسائل: 

 «تخته سفید، ویدیو پروژكتور، رایانه»

 

 سنجش و ارزشیابی: 

 سهم از نمره کل روش آزمون

 (حسب درصد بر)

 ساعت تاریخ

رعایت نظم، انضباط، وقت شناسی 

 كالس در فعال حضورو 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  درصد( 11نمره )  1 

  ترمطولطی جلسات مختلف در  درصد( 71) نمره  7 تشریحی و چند جوابی  كالسی یهایابیارزش
  آموزش دانشکده اعالم خواهد كرد درصد( 21نمره )  2 چند جوابی ارزشیابی پایان دوره

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

به یادگیری متناسب با انتظارات آموزشی  ترمطولدر  هاكالسدانشجویان ضمن حضور منظم و فعال در تمامی  رودیمانتظار 

 اهتمام ورزند.
 

 فرزاد جلیلیاندكتر  ی مدرس:ام و امضان

 حسین اشتریاندكتر  ی مدیر گروه:ام و امضان

 رویا صفریدكتر  دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

 

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : شده تدوین بار اولین برای درس طرح آیا
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 بهداشت روانی و اعتیاد درس بندی نازم جدول

 یک واحد اعتیاد

 71تا   78 هاشنبه :جلسه عتاس و روز

 ( دانشکده بهداشت9کالس شماره )

 مدرس موضوع هر جلسه جلسه

 دكتر فرزاد جلیلیان ادیبا مفهوم اعتدانشجویان آشنایی  1

در شرروع   یطر یو مح یاقتصراد  ،یاجتماع ،یرفتار ،یروان ،یستیدانشجویان با عوامل زآشنایی  2

 سوء مصرف مواد

 دكتر فرزاد جلیلیان

 دكتر فرزاد جلیلیان سوء مصرف مواد مسالهبرای تحلیل سی مهم جامعه شنا یبا نظریة ها انیدانشجو ییآشنا 3

 دكتر فرزاد جلیلیان آنمقابله با  یروش ها وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیوضعبا  انیدانشجو ییآشنا 4

 دكتر فرزاد جلیلیان آنمقابله با  یروش ها وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیوضعبا  انیدانشجو ییآشنا 5

 دكتر فرزاد جلیلیان هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین آشنایی دانشجویان با  6

 دكتر فرزاد جلیلیان هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین آشنایی دانشجویان با  7

 دكتر فرزاد جلیلیان هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین آشنایی دانشجویان با  8

 


