
                                           
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمه: 

پرستار یك عضو مؤثر تیم سالمت در خدمات سالمتی در کلیه جوامع بشري است. سالمتي جامعه در گرو كیفیت خدمات پرستاري 

 نیازمند یک سیستم عملي و حرفه اي است. لذا جایگاه و اهمیت ویژه آموزش بالیني تعیین     مي گردد.است. آموزش پرستار  

تجربه بالیني جزء تكمیلي آموزش در تربیت پرستاري كارآمد است و تكامل هویت حرفه اي دانشجویان را سرعت مي بخشد و 

ي باشد طرح كارآموزي بالیني براساس موارد فوق تدوین یافته همچنین یكي از عوامل موثر در كاهش تنش ناشي از ایفای نقش م

 است.

 

 اهداف كلي:

ارتقاء سطح مراقبتهاي پرستاري در قالب فرآیند پرستاري، ارتقاء سطح مهارت ارتباط پرستاران با بیماران رواني و خانواده آنها 

 و بكاربستن این مهارت ها در انجام مراقبتهاي پرستاري از هر بیمار.

 

 

 اهداف رفتاري: 

 گروه آموزشی روانپرستاری

 Course Syllabus         شناسنامه درس
 

 عملي نوع واحد:           كارآموزي بهداشت روان عنوان درس:

 واحد                                      1 تعداد واحد:                                     513313 شماره درس:

 نفر 92: نشجويانتعداد دا        5ترم  كارشناسي پرستاري :فراگیران )مقطع، رشته و ترم(

 1400-1401 دوم نیمسال سال تحصیلي: روانشناسي اجتماعي، پرستاري بهداشت رواني             پیشنیاز:

                                       روز 9: كاراموزي دورهطول 

    و خورشید  بخش هاي روانپزشكي بیمارستان فارابيمكان: 

) تغییرات احتمالي تحت تأثیر همه گیري بیماري كرونا توسط گروه  12:30الي  7:30سه روز دوم هفته ساعت روزهاي كارآموزي: 

 اطالع رساني خواهد شد( روانپرستاري

                  اعضاء هیات علمي گروه روانپرستارياتید: اس

          دكتر فاطمه قائدي  مسئول درس:

mailto:ghezelbash@nm.mui.ac.ir-


 از دانشجویان انتظار مي رود طی دوره کارآموزی: 

 

 .تحت نظارت استاد خود با مددجو بطور مستقل، در جمع دانشجویان، ارتباط برقرار نمایند .1

 .اصول مربوط به مراحل سه گانه ارتباط شامل آشنایی، کار و اختتام را رعایت نمایند .2

توجه کردن، گوش دادن فعال، انعکاس احساس و خالصه نمودن گفتار مددجو  تكنیك هاي مختلف ارتباط درماني نظیر .3

 .را  بكار ببرند

 .طی برقراری ارتباط درمانی از موانع ارتباطی اجتناب نمایند .4

 . محتوای مصاحبه مربوط به برقراری یک ارتباط درمانی با یک بیمار را ثبت و تحلیل نموده و به استاد تحویل دهند .5

 . راری ارتباطات اجتماعی اثربخش را به بیمارآموزش دهندمهارتهای برق .6

 .مهارتهای برقراری ارتباط با بیمار را به خانواده بیماران آموزش بدهند .7

 . یک شرح حال روانپزشکی از بیمار اخذ نمایند .8

 .از بیمار بعمل آورند( MSE)یک معاینه وضعیت روانی  .9

 . راستگی و توانایی مراقبت از خود مورد بررسی قرار دهندمددجو را از نظر بهداشت فردی، وضعیت ظاهری، آ .10

 .را بررسی نمایند( بر اساس نظریه مازلو)نیازهای بیمار .11

 . توانایی های بیمار را مورد ارزیابی قرار دهند .12

 .راهه بررسی نمایند -استرسهای مددجو را با استفاده از ابزارهایی نظیر مقیاس هولمز .13

 .بررسی نمایندقدرت سازگاری مددجو را  .14

 .یک معاینه جسمی از بیمار به عمل آورند .15

 .عالئم حیاتی مددجو را اندازه گیری و ثبت نمایند  .16

 .الگوی تغذیه مددجو را مورد بررسی قرار دهند .17

 .وضعیت دفع مددجو را بررسی نمایند .18

 .وضعیت خواب و استراحت مددجو را بررسی نمایند .19

 .آزمایشات بیمار را بررسی نمایند .20

 .های اموزشی مددجو را تعیین نمایندنیاز .21

 .مشكالت بیمار را فهرست نمایند .22

 .مکتوب نمایند NANDAتشخیص هاي پرستاري را با توجه به جدول تشخیص های پرستاری  .23

 .را بطور صحیح تعیین نمایند( كوتاه مدت و بلند مدت)اهداف  .24

 . اولویتهاي مراقبتي را دقیقاً مشخص کنند .25

 .توجه به امكانات موجود در بخش، جهت حل مشكالت بیمار اقدامات الزم را انجام دهندپس از برنامه ریزي با  .26

توجه نمایند و انگیزه رعایت بهداشت فردي را در وي .....( لباس و  –خواب  -تغذیه –حمام )به  بهداشت فردي بیمار  .27

 .بوجود آورند

 . به مددجو اموزش دهندروشهای مدیریت استرس شامل پیشگیری و راههای غلبه بر استرس را  .28

 .روشهای ارتقاء سازگاری را به مددجو اموزش دهند .29

 .روشهای شناخت و ارتقاء توانمندیهای مددجو را به مددجو اموزش دهند .30



جهت اوقات فراغت بیمار برنامه ریزي نمایند و انگیزه وی جهت شرکت در برنامه های درمانی نظیر كار درماني را  .31

 . تقویت کنند

 . رخیص بیمار یا به اتمام رسیدن دوره كارآموزي بیمار را بطور دقیق، مجددا مورد ارزیابي قرار دهنددر زمان ت .32

 

 نحوه انجام كارآموزي:

با حضور دانشجو در بخش در ساعت مقرر، استاد بالیني با بیان اهداف كارآموزي و آشنا نمودن دانشجو به شرایط محیط یادگیري، 

نشجو و مشخص نمودن برنامه كارآموزي، شرایط را براي فراگیری آموزش الزم دانشجو فراهم مي با تعیین مددجو براي هر دا

 كند. دانشجو بایستی تالش نموده و از راهنمائي هاي استاد مربوطه جهت ارتقاء مهارتهای بالینی خود  استفاده نماید.

 

 مسئولیت ها و فعالیت هاي فراگیران:

o  در بخشحضور مداوم و به موقع دانشجو. 

o رعایت آراستگي و قوانین مربوط به پوشش و اخالق حرفه اي . 

o برقراری ارتباط مناسب با سایر دانشجویان و پرسنل بخش های روانپزشکی . 

o  (.طبق اهداف)اجراي برنامه ارائه شده با نظارت استاد 

o مطالعه مطالب تئوری پیش نیاز واحد کارآموزی. 

o شده استاد در طی دوره بالینی.  ارائه کارپوشه محتوی تکالیف توصیه 

o    .تکمیل الگ بوک الکترونیک در طی دوره کاراموزی 

 

 

 آموزش فردی، گروهی بر بالین بیمار، پرسش و پاسخ، بحث و راند گروهی، گزارش موردی. روش تدریس:

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 محیط بالینی، کتاب و مقاالت به روز  

 

 روش ارزشیابي :

 دانشجو در حین و پایان دوره بر اساس اهداف اموزش به صورت:ارزشیابی 

 نمره   5بررسی وضعیت جسمی و روانی                                             -

 نمره              5اجرای فرایند پرستاری و ثبت آن                                            -

 نمره 2                                           آموزش به مددجو خانواده          -

 نمره  4اخالق و ارتباط حرفه ای                                                     -

 نمره 2ارزیابی مهارت بالینی ارتباط                                                -

 نمره 2                                  ازمون کتبی                                  -

 

 



 

 قوانین و سیاست های دوره:

به همراه داشتن گوشی تلفن همراه در بخش های روانپزشکی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و در صورت مشاهده استاد  .1

 .مجاز است از ادامه حضور دانشجو در آن روز در کاراموزی ممانعت بعمل آورد

 .در بخش حضور یابند 07:30رأس ساعت دانشجویان موظفند  .2

 .دانشجو موظف است کلیه قوانین مندرج در الگ بوک را مطالعه و رعایت نماید .3

 .در بخش حضور داشته باشند 12:30دانشجویان موظفند تا ساعت  .4

ه و یک دقیقه تأخیر دارند ممانعت بعمل آورد 15استاد مجاز است از ورود دانشجویانی که در ورود به بخش بیش از  .5

 .روز غیبت اعالم نماید

 :ساعات کاراموزی 10/1در صورت غیبت بیش از  .6

 .غیبت مجاز، واحد درسی دانشجو حذف خواهد شد -1

 .  غیبت غیر مجاز، نمره دانشجو صفر منظور خواهد شد -2

را رعایت  دانشجویان موظفند طی دوره بالینی، موازین شرعي، عرفي و اخالقي متناسب با  جایگاه حرفه ای یك پرستار .7

 .كنند

 

 

 منابع:

 

 . 1399انتشارات اندیشه رفیع، : تهران. 1کوشان و واقعي، روانپرستاری بهداشت  رواني  .1

 .1391ترجمه محمدآقاجانی، تهران، نشر اندیشه رفیع، . طرحهای مراقبت روانپرستاری. فورتیناش کاترین .2

 .1383، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پاییز ترجمه جهانگیر  مقصودی، اصفهان. اصول روانپرستاری. آن اسحاق .3

انتشارات دانشگاه : مهارت های ارتباطی با بیماران بستری در بخش روان پزشکی اصفهان . قضاوی، زهرا و لهراسبی، فاطمه  .4

 1392.علوم پزشکی اصفهان 

گروه روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی  ترجمه اعضای هیئت علمی – تشخیصهاي پرستاري در اختالالت رواني -تاونسند، مري .5

 .1386 -ایران، تهران، انتشارت آبنوس، چاپ دوم

  



 بهداشت روان پرستاری عنوان درس: کارآموزی 

 1400-1401نیمسال تحصیلی: دوم 

 12:30تا  7:30روز از ساعت  9زمان: 

 مکان: بخش های روان پزشکی

 جدول زمان بندی )برنامه روزانه(

 نوع فعالیت ساعت 

 ار در ورزش و کاردرمانیتحویل بیمار، همراهی با بیم 10:00تا  7:30

 مطالعه گزارش پرستاری شیفت قبلی

 مددجوبررسی و شناخت  و ی ارتباط درمانیبرقرار

 استراحت 10:30تا  10:00

 اجرای مراقبت پرستاری مبتنی بر فرایند پرستاری  11:00تا  10:30

ارائه کیس، گزارش شفاهی به استاد، آموزش به بیمار در  12:00تا  11:00

 صورت امکان 

 تحویل بیمار به پرستار مربوطه 12:30تا  12:00

 

 


