
 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

 مقدمه:
 برنامه لذا .بخشد می سرعت را دانشجویان ای حرفه هویت تکامل و است کارآمد پرستاری تربيت در آموزش تکميلی جزء بالينی تجربه

 نحوه تشخيص، قدرت روانپزشکی، حيطه در پرستاری خدمات ارائه در ای حرفه کفایت که باشد ای گونه به باید پرستاری آموزش

 تدوین مهم این بر مبتنی دوره طرح .دهد افزایش را دانشجویان توسط مناسب تصميم اتخاذ و مددجویان مشکالت و ئل مسا با برخورد

 .است یافته

 دف کلی:ه
 ر بکا و آنها خانواده و روانی بيماران با پرستاران ارتباط مهارت سطح ارتقاء پرستاری، فرآیند قالب در پرستاری مراقبتهای سطح ارتقاء

 بيمار هر از پرستاری مراقبتهای انجام در ها مهارت این بستن
 

 اهداف رفتاری:

 :کارآموزی دوره طی رود می انتظار دانشجویان از

 :پرستاری فرآیند اساس بر

 دهند قرار بررسی مورد را بيمار

 . نمایند مکتوب NANDA پرستاری های تشخيص جدول به توجه با را پرستاری های تشخيص

 . نمایند تعيين صحيح بطور را )مدت بلند و مدت کوتاه( اهداف

 گروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس بالینی
 513314 شماره درس:               پرستاری بیماریهای روان :کارآموزیعنوان  

 واحد 1تعداد واحد:

                1401-1400نیمسال تحصیلی: دوم 

 روانی بیماریهای پرستاری روانی، بهداشت پرستاریپیش نیاز:  دروس

                                    ترم ششم کارشناسی پرستاری )رشته، مقطع، ترم(:فراگیران 

 وسطت کرونا بیماری گیری همه تأثیر تحت احتمالی تغییرات  13:00 الی 7:30 ساعت هفته اول روز سه   : کارآموزیزمان 

 بیمارستان فارابی :محل کارآموزی                         )شد خواهد رسانی اطالع روانپرستاری گروه

                                                                                      دکتر محمد اکبری مسئول درس:

 30/15-30/17دوشنبه ها زمان حضور در دفتر کار: 

                                                        03137927566:   شماره تماس

Email:akbari129@yahoo.com 
 دکتر فاطمه قائدی -دکتر محمد اکبری اساتید درس:

 



 .کنند مشخص دقيقاً را مراقبتی اولویتهای

 . دهند انجام را الزم اقدامات بيمار مشکالت حل جهت بخش، در موجود امکانات به توجه با ریزی برنامه از پس

 . ددهن قرار ارزیابی مورد مجددا دقيق، بطور را بيمار کارآموزی دوره رسيدن اتمام به یا بيمار ترخيص زمان در

 :بتوانند باید دانشجویان

 .نمایند اخذ بيمار از روانپزشکی حال شرح یک -

   آورند. بعمل بيمار ( ازMSE)روانی وضعيت معاینه یک -

 . نمایند اقدام بيماران با درمانی ارتباط برقراری برای دانشجویان جمع در نيز و مستقل بطور -

 . ببرند بکار را ددجوم گفتار نمودن خالصه و احساس انعکاس فعال، دادن گوش کردن، توجه نظير درمانی ارتباط مختلف های تکنيک -

 . نمایند اجتناب ارتباطی موانع از درمانی ارتباط برقراری طی -

 .دهند قرار بررسی مورد خود از مراقبت توانایی و آراستگی ظاهری، وضعيت فردی، بهداشت نظر از را مددجو -

 . نمایند بررسی را )مازلو نظریه اساس بر( بيمار نيازهای -

 .دهند قرار ارزیابی مورد را بيمار های توانایی -

 .نمایند بررسی راهه -هولمز مقياس نظير ابزارهایی از استفاده با را مددجو استرسهای -

 .نمایند بررسی را مددجو سازگاری قدرت -

 . آورند عمل به بيمار از جسمی معاینه یک -

 .نمایند ثبت و گيری اندازه را مددجو حياتی عالئم -

 . دهند قرار بررسی مورد را مددجو تغذیه الگوی -

 .نمایند بررسی را مددجو دفع وضعيت -

 . نمایند بررسی را مددجو استراحت و خواب وضعيت -

 . نمایند بررسی را بيمار آزمایشات -

 .نمایند تعيين را مددجو آموزشی نيازهای -

 . نمایند فهرست را بيمار مشکالت -

 . باشند داشته مناسب ارتباط و همکاری بيمار از مراقبت جهت درمان تيم اعضاء و بخش پرسنل با -

 . بدانند را آنها مدیریت نحوه و دارویی عوارض و بشناسد را روانپزشکی بخش در رایج داروهای -

 . نمایند رعایت را دادن دارو به مربوط قوانين و آماده را بخش یاداروه -

 را خود بيمار ... و شوکالکترو درمانی، موسيقی ورزش، کاردرمانی، در شرکت نظير مداخالت کليه در روزانه بطور است موظف دانشجو -

 .کنند همراهی

 کند. اجرا را ECT از بعد و حين قبل، ایه مراقبت کنند و  همراهی را خود بيمار الکتروشوک سالن در روز یک حداقل

 .رسانندب بخش سرپرستار اطالع به را اضطراری موارد و کند ثبت درستی به بيماران برای را پرستاری روزانه گزارش -

 . )... و خودکشی و فرار( کند رعایت را بخش پيشگيرانه حفاظتی اقدامات است موظف دانشجو -

 . گيرند کار به را پرخاشگر بيمار با برخورد در الزم تدابير -

 . بشناسند را کردند فرار به اقدام که مددجویانی با مناسب برخورد چگونگی و گيرد بکار مددجو فرار از یرپيشگي برای را الزم تدابير -

 .دهند آموزش دارویی غير و دارویی درمان اهميت عالئم، بيماری، نوع زمينه در مددجو به -

 .کنند تقویت را انیدرم کار نظير درمانی های برنامه در شرکت جهت وی انگيزه و نمایند ریزی برنامه بيمار فراغت اوقات جهت -

 .بخشند ارتقاء را بيماران در نهزمي این در خودمراقبتی انگيزه و نماید توجه )... و لباس خواب، تغذیه، حمام، ( بيمار فردی بهداشت به -

 . دهند آموزش بيمار به را اثربخش اجتماعی ارتباطات برقراری مهارتهای -

 . دهند آموزش مددجو به را استرس بر غلبه راههای و پيشگيری شامل استرس مدیریت روشهای -



 . دهند آموزش مددجو به را ری سازگا ارتقاء روشهای -

 . دهند آموزش مددجو به را مددجو توانمندیهای ارتقاء و شناخت روشهای -

 . دهند آموزش مددجو، بيماری ودع از ری پيشگی و عالئم ری، بيما نوع بيمار، با صحيح ارتباط برقراری نحوه زمينه در مددجو خانواده به -

 در )هجامع و خانواده رد مددجو مشکالت و مسائل مورد در بحث و بررسی ( بيمار یک معرفی به نسبت یکبار حداقل خود نظراستاد تحت -

 . نمایند اقدام دانشجویان جمع

 . نمایند اقدام بخش در ویانمددج گروهی آموزش جلسه یک برگزاری به نسبت خود مربی نظر تحت -

 .دهند تحویل درس استاد به را کارپوشه قالب در محوله تکاليف شده تعيين زمانی بازه در -

 

 :(، ملزومات مورد نیاز تدریس بالینیها و رویکردهای آموزش بالینی شیوه)وه کارآموزیشی
 با یادگيری، محيط طشرای به دانشجو نمودن آشنا و کارآموزی اهداف بيان با بالينی استاد مقرر، ساعت در بخش در دانشجو حضور با

 .کند می اهمفر دانشجو الزم آموزش فراگيری برای را شرایط کارآموزی، برنامه نمودن مشخص و دانشجو هر برای مددجو تعيين

 .نماید استفاده خود بالينی مهارتهای ارتقاء جهت مربوطه استاد های راهنمائی از و نموده تالش بایستی دانشجو
 مشاهده ارتباط درمانی استاد،

 

 فعالیتهای فراگیران:
  مددجو کامل بررسی -1

 ارائه مراقبت   -2
 ارزیابی برایندهای مورد انتظار  -3

 

 :)فرم ارزشیابی( نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 :)مطابق با الگ بوک( عمومی

  نمره (درصد) 50و ارائه گزارش کار کتبی   نتدوی

   نمره (درصد) 30 ارزشيابی توسط استاد به صورت مشاهده عملکرد دانشجو

 نمره( درصد) 20 رعایت اصول حرفه ای و اخالقی ، حرفه ای   نهمکاری نزدیک با اعضای تيم سالمت روان به ویژه همکاری های بي

 :)مطابق با الگ بوک(اختصاصی

 گزارش کار بالينی

 ارایه سمينار، ژورنال کالب

 سیاستها و قوانین دوره:
 حضور  به  موقع  در  محيط  بالينی  الزامی  است .هر  دانشجو  در  طول  یک  روز  تنها  می  تواند  در  یک  شيفت  حضور  پيدا  کند

 (.شيفت صبح یا عصر با هماهنگی استاد)
صفر تلقی می  شده و در صورت غير مجاز بودندر صورت داشت  حتی یک روز غيبت در صورت مجاز بودن با نظر دانشکده درس حذف 

  .گرد
ضروری  می  باشدرعایت  کليه  شئونات  اخالقی،  آموزشی30/18تا  30/13و  شيفت  عصر  از  30/12تا  30/7زمان  شيفت  صبح  از  

 . است
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  اهداف رفتاری مورد انتظار در بخش

 تا اهداف رفتاری

 

 اهداف رفتاری تاریخ

  MSE, PE,LIFE STYLE, Social Skillsاز نظر  بررسی وضعیت مددجو روز اول

 MSE, PE,LIFE STYLE, Social Skillsاز نظر  بررسی وضعیت مددجو روز دوم

  (Nursing Diagnosis)شناخت و بررسی های داده تحلیل و تجزیه بر مبتنی پرستاری تشخیصهای  تدوین روز سوم

  (Nursing Diagnosis)شناخت و بررسی های داده تحلیل و تجزیه بر مبتنی پرستاری تشخیصهای  تدوین روز  چهارم

 ارزیابی دقیق  کلیه اقدامات پرستاری و درمانی ارائه شده برای مددجو روز پنجم

 (Nursing Care Planتدوین  مراقبتهای پرستاری مبتنی بر اهداف و تشخیص های پرستاری) روز ششم

 (Nursing Care Planتدوین  مراقبتهای پرستاری مبتنی بر اهداف و تشخیص های پرستاری) روز هفتم

هشتمروز   توانایی ایجاد انگیزه درمان دارویی در مددجو 

نهمروز   ارزیابی دقیق  کلیه اقدامات پرستاری و درمانی ارائه شده برای مددجو 


