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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 قالب نگارش طرح درس
 

 بهداشت روانی و اعتیاد: عنوان درس

 بهداشت عمومی ششم ترم  وستهیپکارشناسی ان ی: دانشجومخاطبان

 واحد نظری 2 :و نوع واحدتعداد 

 روانشناسی و بهداشت روان: یا همزمان پیش نیاز

 دانشکده بهداشت دوکالس شماره ؛ 14-16: ساعت: شنبه؛ روز؛ 1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  :زمان ارائه درس

 : ینمدرس

اساتادیار  سیاساتذااری ساالمت؛    MPHدکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاای ساالمت و   دکتر فرزاد جلیلیان )= واحد قسمت اعتیاد  کی

 دانشذاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه( ؛دانشکده بهداشت ؛آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتگروه 

 از گروه روانپزشکی استاد مدعو = یواحد قسمت بهداشت روان کی

 

 درس شرح: 

همچناین   ؛بهداشت روانی آشنا نموده و عوامل و متغیرهای زمیناه سااز و ماودر در آن را تو ایا خواهاد داد      مفاهیماصول و این درس دانشجویان را با 

 آشنا خواهند شد. با آن یشذیری و مقابلهپدانشجویان در این درس با علل و زمینه های اعتیاد و روشهای 

 

 (واحد نظری 1؛ قسمت اعتیاد جلسه 8جهت : )لی جلساتاهداف ک 

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

 )جلسه دوم(شرح دهد. مواد سوء مصرف نقش عوامل زیستی، روانی، رفتاری، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در شروع  -2

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

را شارح دهاد.    آناز  یریشاذ یب یو جهاان و برناماه هاا    رانیدر امواد سوء مصرف  تیو عآشنا شود و همچنین  ادیمقابله با اعت یروش هابا  -4

 (پنجم و چهارم)جلسه 

 (و هشتم هفتم، ششم. )جلسه ها را تو یا دهدو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی آشنا شود انواع مواد با شایع ترین  -5
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 تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف: 

 جلسه اول

 ادیمفهوم اعتآشنایی با : هدف کلی

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 )حیطه شناختی( د.اعتیاد را تعریف نمای 1
 )حیطه شناختی( د.را بیان نمای یبهداشت روان دگاهیاز د ادیاعتتعریف  2
 )حیطه شناختی( .نظریه های جرم انذاری و جرم زدایی در سوء مصرف موارد را شرح دهد 3
 (یعاطف طهیدفاع کند. )حاز بیماری بودن اعتیاد  یمباحث علمدر  4
 )حیطه شناختی( .را تو یا دهددر سوء مصرف مواد مفاهیم آسیب، کاهش آسیب و عود  5

 

 دومجلسه 

 سوء مصرف مواددر شروع  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یرفتار ،یروان ،یستیعوامل زآشنایی دانشجویان با : هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 )حیطه شناختی( .شرح دهدرا  سوء مصرف مواددر شروع  یستیعوامل ز نقش 1
 دهد. )حیطه شناختی( تو یاماهیت تعاملی احساسات، زیست شناختی و سوء مصرف مواد را  2
 )حیطه شناختی( شرح دهد.را  سوء مصرف مواددر شروع  ینقش عوامل روان 3
 )حیطه شناختی( شرح دهد.را  سوء مصرف مواددر شروع  یاجتماع و ینقش عوامل رفتار 4
 )حیطه شناختی( شرح دهد.را  سوء مصرف مواددر شروع  یطیو مح ینقش عوامل اقتصاد 5

 

 سومجلسه 

 سوء مصرف مواد مسالهبرای تحلیل سی مهم جامعه شنا ینظریة هابا  انیدانشجو ییآشنا: کلی هدف

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 نام ببرد. )حیطه شناختی(جامعه شناسان برای تحلیل مسئلة سوء مصرف مواد را  ینظریة هابرخی از مهمترین  1

 )حیطه شناختی( را شرح دهد.نظریه ناهماهنذی 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( تو یا دهد. را در خصوص سوء مصرف موادنظریه برچسب  4

 )حیطه شناختی( را شرح دهد. فرهنگ در سوء مصرف موادنقش باورها و  5

 

 پنجمچهارم و جلسه 

 آن مقابله با  یروش ها وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیو عبا  انیدانشجو ییآشنا: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 )حیطه شناختی( را شرح دهد.و جهان  رانیدر ا ادیاعت تیو ع 1

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

  )حیطه شناختی( را شرح دهد. چالش های مقابله با سوء مصرف مواد در ایران 3
 (یعاطف طهیاز سوء مصرف مواد دفاع کند. )ح یریشذیاز لزوم برنامه ریزی بمنظور پ 4
 )حیطه شناختی( را شرح دهد. ادمو فمصر سواز  یپیشذیر جهت ادهخانو یها رتمها زشموآ یها برنامه 5
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 و هشتم هفتم، مششجلسه 

 هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین آشنایی دانشجویان با : هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 )حیطه شناختی(را نام ببرد.  یمواد مخدر مصرف نیتر عیشا 1

تو ایا   را، مااری جواناا و ...(   LSD ،THG, GHB, BZPساتازی،  کشیشه، امورفین، هروئین، مهمترین مواد مخدر صنعتی و سنتی )داروشناسی  2

 )حیطه شناختی( دهد.

جواناا و   ی، ماار LSD ،THG, GHB, BZP،یاکستاز شه،یشمورفین، هروئین، ) یو سنت یعوارض ناشی از سوء مصرف مواد مخدر صنعتمهمترین  3
 )حیطه شناختی(تو یخ دهد.  ...( را
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 قسمت اعتیاد منابع: 

 تر جعفر بوالهری، آخرین انتشارکشوری بهداشت روانی، دکبرنامه  -

 انتشارانتشارات دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آخرین  مجموعه حقایقی آشکار از مواد مخدر )مرفین و هروئین؛ مواد توهم زا(؛ -

 ؛ مهدی میرزایی علویجه و همکاران؛ انتشارت سفیر اردهالادمو فمصر سواز  یپیشذیر جهت ادهخانو یها رتمها زشموآ یها برنامه زیسا دهپیا یهنمارا -

 همکاران؛ انتشارت سفیر اردهال؛ مهدی میرزایی علویجه و نذاری مداخله رویکرد نقشه :برنامه پیشذیری از شروع زودرس مصرف مواد در کودکانخانواده من:  -

 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وتریامپکوایت برد، ویدیو پروژکتور، : »کمک آموزشی یها رسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش آزمون آزمون

وقاات شناساای و مساائولیت   

 پایری
 السکهر جلسه  1 

 کالسی یها یابیارزش
 4 تستی، تشریحی

آزمون در این خصوص در  چهار

تحصیلی برگزار خواهد  ترم طول

 .شد

  5 تستی، تشریحی ارزشیابی پایان دوره

 

 ی کالسیها آزمون 

 نمره موضوعات آزمون ردیف
 نمره 1 سوء مصرف مواددر شروع  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یرفتار ،یروان ،یستیعوامل زبررسی  ؛ادیآشنایی با مفهوم اعت 1
 نمره 1 سوء مصرف مواد مسالهتحلیل  سی درمهم جامعه شنا یها نظریة 2

 نمره 1 آنمقابله با  یروش ها وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیو ع 3
 نمره 1 هاو عوارض ناشی از سوء مصرف آنمخدر مصرفی مواد شایع ترین  4

 

 نهایی  آزمون 

 نمره موضوعات آزمون ردیف
سوء مصرف ماواد +  در شروع  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع ،یرفتار ،یروان ،یستیعوامل ز+ بررسی  ادیآشنایی با مفهوم اعت 1

 یروش هاا  وو جهان  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیو ع+  سوء مصرف مواد مسالهتحلیل  سی درمهم جامعه شنا ینظریة ها

 هانو عوارض ناشی از سوء مصرف آمخدر مصرفی مواد آن + شایع ترین مقابله با 

 نمره  5
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 مقررات درس و انتظارات از دانشجو: 

 :رود یمان محترم انتظار یاز دانشجو

 .ق در جلسات درس داشته باشندیحضور منظم و دق -1

 .ندیت نماکمشار یآموزش یها تیفعالو  یگروه یها بحثدر  -2

 .را داشته باشند یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یدر هر جلسه آمادگ -3

 .ندیاستفاده نما یمعتبر علم یها تیساذر منابع و یاز د -4

 .ندینما یا بی صدا الس خاموشکتلفن همراه خود را در  -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 دانشکده بهداشت دوکالس شماره ؛  14-16: ساعت: شنبه؛ روز؛ 1399-1400نیمسال اول سال تحصیلی  روز و ساعت جلسه:

 

 وسیله کمک آموزشی تدریسروش  مدرس موضوع درس جلسه

 دکتر فرزاد جلیلیان ادیبا مفهوم اعتدانشجویان آشنایی  1
، استفاده از ویدیو پروژکتور سخنرانی + بحث گروهی

 سامانه نوید

2 
 ،یرفتاار  ،یروانا  ،یسات یآشنایی دانشجویان باا عوامال ز  

 سوء مصرف مواددر شروع  یطیو مح یاقتصاد ،یاجتماع
// 

// 
// 

3 
سای  مهام جامعاه شنا   یبا نظریة هاا  انیدانشجو ییآشنا

 سوء مصرف مواد مسالهبرای تحلیل 
// 

// 
// 

4 
و  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیو عبا  انیدانشجو ییآشنا

 آنمقابله با  یروش ها وجهان 
// // // 

5 
و  رانیدر ا سوء مصرف مواد تیو عبا  انیدانشجو ییآشنا

 آنمقابله با  یروش ها وجهان 
// // // 

6 
و مخادر مصارفی   ماواد  شایع ترین آشنایی دانشجویان با 

 هاعوارض ناشی از سوء مصرف آن
// // // 

7 
و مخادر مصارفی   ماواد  شایع ترین آشنایی دانشجویان با 

 هاعوارض ناشی از سوء مصرف آن
// // // 

8 
و مخادر مصارفی   ماواد  شایع ترین آشنایی دانشجویان با 

 هاآنعوارض ناشی از سوء مصرف 
// // // 

 

 با آرزوی سالمتی برای شما

 دکتر فرزاد جلیلیان


