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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

بکارگیری دانش حرفه ای و تخصصی اعتیاد و نیز ارائه مراقبتهای تخصصی و مشاوره های الزم به مددجویان و خانواده 

ایشان از پیشگیری تا توانبخشی، در عرصه های بالینی، از ضرورتهای اصلی رشته روانپرستاری می باشد. لذا اجرای 

 صه دانشجویان کارشناسی ارشد ضروری می باشد. عملی این موارد در قالب برنامه های کارآموزی در عر

 اهداف کلی:

درمانی در سطوح  بر اساس فرایند پرستاری و با بکارگیری نظریه های روان اعتیادکسب دانش و اطالعات در زمینه 

 مختلف پیشگیری در جهت رفع نیازهای مددجویان و ارتقاء سالمت آنها.

 اهداف رفتاری:

  :باشند قادر رود می انتظار دانشجویان از دوره انتهای در

 رود: یدرس از دانشجو انتظار م انیدر پا

توانایی بررسی و شناخت دقیق بیمار مبتال به وابستگی و سوئ مصرف موارد را در حیطه های مختلف  -1

 فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد.

 تی متناسب با مشکالت ارائه نماید. مشکالت مرتبط با بیماران را طبقه بندی و تشخیصهای مراقب -2

 روانپرستاریگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 513538  شماره درس:                        پرستاری اعتیادکارآموزی  عنوان  درس: 

                                عملیواحد،  نیمنوع و تعداد واحد: 

 فردي پرستاري روان مداخالت  پیش نیاز: دروس

 1402-1401اول نیمسال تحصیلی:         3، ترم ارشد کارشناسی پرستاری،     فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 بخشهای روانپزشکی بیمارستان نورمکان کالس:                     20/7/1401الی  16/7/1401 زمان کالس:

 18-16دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                                          دکتر محمد اکبری: مسئول درس
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توانایی برنامه ریزی در ارائه مراقبت به بیماران مبتال به وابستگی موارد با تاکید بر اولویت بندی نیازها را  -3

 داشته باشد. 

 مراقبتهای پرستاری تدوین شده و برنامه ریزی شده را اجرا نماید. -4

 به طور موثر تعامل داشته باشد. تئوریهای اعتیاداز  یریگ با خانواده به منظور حل مشکالت با بهره -5

 ارائه دهد. ناریکند و در قالب سم یابیرا ارز یو خانوادگ یمداخالت گروه یامدهایپ -6

 توانایی تدوین برنامه ترخیص را برای بیمار و خانواده را نشان دهد. -7

 

 (:ز تدریس بالینی، ملزومات مورد نیاها و رویکردهای آموزش بالینی شیوهشیوه کارآموزی)
ت نظارت استاد و انجام مداخالت به طور حت ی، انجام مداخالت تخصصنحوه مراقبت و مداخله در درمان و ترک اعتیادمشاهده 

 توسط یپرستار ندیو خانواده، طبق فرا یگروه یانجام مداخالت روان پرستار ییاستاد،ارائه گزارش نها یهماهنگ با مستقل

 با حضور استاد انیدر جمع دانشجو ناریدر قالب سم دانشجو

 

 فعالیتهای فراگیران:

  مددجو کامل بررسی -1

 ارائه مراقبت   -2

 ارزیابی برایندهاي مورد انتظار  -3

 

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

 عمومی )مطابق با الگ بوک(:

  نمره (درصد) 50 برنامه مراقبتی براي یک بیمار مبتال به وابستگی مواد و ارائه گزارش کار کتبی  نتدوی

   نمره (درصد) 30ترخیص براي بیمار و خانواده  آموزشی برنامه ارائه یک

 مرهن( درصد) 20 رعایت اصول حرفه اي و اخالقی، حرفه اي   نهمكاري نزدیک با اعضاي تیم سالمت روان به ویژه همكاري هاي بی

 اختصاصی)مطابق با الگ بوک(:

 گزارش کار بالینی

 ارایه سمینار، ژورنال کالب

 سیاستها و قوانین دوره:
 حضور  به  موقع  در  محیط  بالینی  الزامی  است .هر  دانشجو  در  طول  یک  روز  تنها  می  تواند  در  یک  شیفت  حضور  پیدا  کند

 (.شیفت صبح یا عصر با هماهنگی استاد)
صفر تلقی  صورت داشت  حتی یک روز غیبت در صورت مجاز بودن با نظر دانشكده درس حذف شده و در صورت غیر مجاز بودندر 

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

 . ضروري است
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 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 ادیاعت یو پرستار ادیو به روز مرتبط با اعت یکتب و مقاالت معتبر علم -1
2- Rassool,G.H Gafoor, M. Addiction Nursing” first edition: Nelson thornes 

(published)Ltd(Last edition). 

3-Naegle, M,A; D,Avento,C,E:Addiction and substance abuse for Advanced practice Nursing 

“ prentice Hall,(last edition) 

 . تهران انتشارات دانشگاه علوم ادیاعت یو همکاران . پرستار انیک یخشکناب مسعود، نوروز یرضا، فالخ دیخانکه، حم  -4

یو توانبخش یستیبهز  

 

 خانواده و گروه روانپرستاری مداخالت پرستاری فرایند اجرای به مربوط عملکردهای

 
 انتظار مورد عملکرد پرستاری فرآیند مراحل ردیف

 یاختصاص و یعموم شناخت و یبررس 1

 مددجو

 برای مناسب اجتماعی یا آموزشی ، درمانی مناسب محیط نمودن فراهم

 مصاحبه جلسات برقراری

 برای شرایط واجد اعضای و انتخابی محیط از کافی شناخت و بررسی

 مصاحبه تشکیل

 از استفاده با خانواده / بیمار مشکالت ارزیابی توانایی

 مصاحبه های تکنیک

 بیمار شغلی و ،اقتصادی اجتماعی وضعیت بررسی

 بیمار ای مشاوره و آموزشی نیازهای بررسی

 Activity of Daily Livingزندگی روزمره فعالیتهای وضعیت بررسی

(ADL) بیمار 

 بیمار (Social Skills) اجتماعی مهارتهای وضعیت بررسی

 صیتشخ نیتدو و مشکل ییشناسا 2

 یپرستار یها

 یبر بررس یمبتن بیمار  یو آموزش یدرمان ،یمراقبت یازهاین نییتع ییتوانا

 شده انجام و شناخت

 بروز مشکل ینمودن عالئم و نشانه ها فهرست

 نمودن عوامل مرتبط با بروز مشکل فهرست

بر  یمبتن Nursing Diagnosisیپرستار یصهایتشخ نیتدو ییتوانا

 و شناخت یبررس یها داده لیو تحل هیتجز

 مددجو یپرستار یها صیبر تشخ یاهداف مددجو مبتن نیتدو ییتوانا یزیر برنامه 3

بر  ی( مبتنNursing Care Plan) یپرستار یمراقبتها نیتدو ییتوانا

 یپرستار یها صیاهداف و تشخ

مراقبت  ،یهرمداخله تخصص یو مستدل برا یعلم لیارائه دال ییتوانا

 یو درمان یپرستار

 یو درمان یپرستار یمراقبتها یبند تیاولو ییتوانا

 (فیتکال هیارا)در منزل  بیمارجهت اوقات فراغت  یزیبرنامه ر ییتوانا

 

 بیمار یالزم در برنامه مراقبت درمان یمشارکت و همکار اجرا 4

مداخله  ،یشناخت یرفتار ریمتداول نظ یلیتکم یکاربرد انواع درمان ییتوانا

با توجه به  شیخو یتخصص طهی، ورزش...) در ح یساز در بحران، آرام

مناسب جهت  یتهایدر موقع یپرستار یها صیو تشخ مشکالت صیتشخ

 بیمار

 بیماربه  یدرمان یمراقبت یانجام آموزش ها ارائه
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 یدیاعتماد به نفس و کاهش ناام شیافزا یکردهایرو یریبکار گ ییتوانا

 بیمار یبرا

 به اعتیاداز بازگشت  یریشگیپ یروشها ارائه

 

 مورد انتظار یندهایبه برآ بیمار یابیدست زانیقضاوت در مورد م ییتوانا ارزشیابی 5

مورد  یندهایبه برآ بیمار یابیدر مورد عدم دست یابیقضاوت و ارزش ییتوانا

 انتظار

در  یدرمان یپرستار ینظر در ارائه مراقبت ها دیو تجد ینیبازب ییتوانا

 ازیصورت ن

 یانجام شده برا یو درمان یمداخالت و اقدامات پرستار قیثبت دق ییتوانا

 بیمار

 بیمار یارائه شده برا یو درمان یاقدامات پرستار هیکل قیدق یابیارز

 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 


