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 مقدمه:  

لذا برنامه  .  بالينی جزء تکميلی آموزش در تربيت پرستاری كارآمد است و تکامل هویت حرفه ای دانشجویان را سرعت می بخشدتجربه  

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

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

 یافته است.

 

 

 گروه آموزشی روانپرستاری

 Course Syllabus         شناسنامه درس
 

 عملی نوع واحد:             بيماری های روانكارآموزی  عنوان درس:

 واحد                                      1 تعداد واحد:                                         513314 شماره درس:

 نفر 92: نشجویانتعداد دا            6ترم  كارشناسی پرستاری :فراگيران )مقطع، رشته و ترم(

 1400-1401 دوم نيمسال صيلی:سال تح        ، پرستاری بيماریهای روانی پرستاری بهداشت روانی پيشنياز:

                                       روز 9: كاراموزی دورهطول 

    و خورشيد  فارابی های بخش های روانپزشکی بيمارستانمکان: 

) تغييرات احتمالی تحت تأثير همه گيری بيماری كرونا توسط  13:00الی  7:30هفته ساعت  اولسه روز روزهای كارآموزی: 

 گروه روانپرستاری اطالع رسانی خواهد شد(

                  اعضاء هيات علمی گروه روانپرستاریاتيد: اس

 قزلباش    سيما مسئول درس:

 12-14شنبه ها ساعت دو  :(171)اتاق شماره  ساعات حضور مسئول درس در دفتر كار

 ghezelbash@nm.mui.ac.ir  /37927607-031 تلفن تماس و ایمیل مسئول درس: 

 /https://nm.mui.ac.ir/faطرح درس:  دسترسی به آدرس اینترنتی
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 اهداف كلی: 

 ارتقاء سطح مراقبتهای پرستاری در قالب فرآیند پرستاری، ارتقاء سطح مهارت ارتباط پرستاران با بيماران روانی و خانواده آنها و بکار 

 م مراقبتهای پرستاری از هر بيمار.ها در انجا بستن این مهارت

 

 اهداف رفتاری:  

 طی دوره كارآموزی:  از دانشجویان انتظار می رود  

 بر اساس فرآیند پرستاری:  

 بيمار را مورد بررسی قرار دهند 

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

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

 اولویتهای مراقبتی را دقيقاً مشخص كنند.  

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

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

 

 دانشجویان باید بتوانند:  

 روانپزشکی از بيمار اخذ نمایند.  شرح حال  یک   -

 ( از بيمار بعمل آورند. MSEیک معاینه وضعيت روانی ) -

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

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

 طی برقراری ارتباط درمانی از موانع ارتباطی اجتناب نمایند.  -

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

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

 توانایی های بيمار را مورد ارزیابی قرار دهند.  -

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

 قدرت سازگاری مددجو را بررسی نمایند. -

 د. نبه عمل آوراز بيمار  معاینه جسمی  یک   -

 .دنم حياتی مددجو را اندازه گيری و ثبت نمایئعال -

 الگوی تغذیه مددجو را مورد بررسی قرار دهند.  -

 د.نوضعيت دفع مددجو را بررسی نمای -

 وضعيت خواب و استراحت مددجو را بررسی نمایند.  -

 د. ننمایبررسی  آزمایشات بيمار را   -

 موزشی مددجو را تعيين نمایند.آ نيازهای   -

 مشکالت بيمار را فهرست نمایند.  -

 ند. و ارتباط مناسب داشته باش  یهمکار  ماريدرمان جهت مراقبت از ب  ميتو اعضاء  با پرسنل بخش   -

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

 یند. نما  تیرا رعا  مربوط به دارو دادن  نيبخش را آماده و قوان  یداروها  -



بيمار خود را    و ...ی، الکتروشوک  درمان  یقيورزش، موس  ،یكاردرماندانشجو موظف است بطور روزانه در كليه مداخالت نظير شركت در   -

 ند.كن  یمراهه

 سالن الکتروشوک بيمار خود را همراهی كنند(.در  كند ) حداقل یک روز  را اجرا   ECT و بعد از  نيقبل، ح  یمراقبت ها  -

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

 . نشجو موظف است اقدامات حفاظتی پيشگيرانه بخش را رعایت كند )فرار و خودكشی و ...(دا -

 يرند. پرخاشگر را به كار گ  ماريالزم در برخورد با ب  ريتداب -

 كردند را بشناسند. كه اقدام به فرار    یانیبرخورد مناسب با مددجو  یو چگونگ  ردياز فرار مددجو بکار گ  یر يشگيپ  یالزم را برا  ريتداب -

 ند.  آموزش ده  ییدارو  ريو غ  ییدرمان دارو  تيعالئم، اهم  ،یمارينوع ب  نهيبه مددجو در زم -

 جهت اوقات فراغت بيمار برنامه ریزی نمایند و انگيزه وی جهت شركت در برنامه های درمانی نظير كار درمانی را تقویت كنند. -

 خودمراقبتی در این زمينه در بيماران را ارتقاء بخشند.  زهيو انگ  دیخواب، لباس و ...( توجه نما  ه،ی) حمام، تغذ  ماريب  یبه بهداشت فرد -

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

 موزش دهند. آروشهای مدیریت استرس شامل پيشگيری و راههای غلبه بر استرس را به مددجو   -

 موزش دهند. آی را به مددجو  روشهای ارتقاء سازگار  -

 موزش دهند. آروشهای شناخت و ارتقاء توانمندیهای مددجو را به مددجو   -

 ند. آموزش ده  ،مددجو  یمارياز عود ب  یر يشگيعالئم و پ  ،یمار ي، نوع بصحيح با بيمار  ارتباطبرقراری  نحوه    نهيبه خانواده مددجو در زم -

(  خانواده و جامعه   و بحث در مورد مسائل و مشکالت مددجو در  یبررسیک بيمار )    ینسبت به معرف  کباریتحت نظراستاد خود حداقل   -

 ند. یاقدام نما  انیدر جمع دانشجو

 ند. یدر بخش اقدام نما  انیمددجو   یجلسه آموزش گروهرگزاری یک  بخود نسبت به    یتحت نظر مرب -

 ند.در قالب كارپوشه را به استاد درس تحویل دهمحوله    فيتکالدر بازه زمانی تعيين شده   -

 

 

 نحوه انجام كارآموزی: 

نمودن دانشجو به شرایط محيط یادگيری، با    آشنابالينی با بيان اهداف كارآموزی و    استادساعت مقرر،    دربا حضور دانشجو در بخش  

برای   را  شرایط  كارآموزی،  برنامه  نمودن  مشخص  و  دانشجو  هر  برای  مددجو  می   الزمآموزش    فراگيریتعيين  فراهم  كند.   دانشجو 

 نماید. استفاده  جهت ارتقاء مهارتهای بالينی خود مربوطه  استاد های   تالش نموده و از راهنمائیبایستی دانشجو 

 

 های فراگيران:  ها و فعاليت   مسئوليت 

o در بخش.   حضور مداوم و به موقع دانشجو 

o   اخالق حرفه ایقوانين مربوط به پوشش و  رعایت آراستگی و.   

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

o   طبق اهداف(  استاداجرای برنامه ارائه شده با نظارت( . 

o  .مطالعه مطالب تئوری پيش نياز واحد كارآموزی 

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

o  .تکميل الگ بوک الکترونيک در طی دوره كاراموزی    

 



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

 

 محيط بالينی، كتاب و مقاالت به روز    ابزار مورد نياز تدریس: 

 

 روش ارزشيابی : 

 رفتاری و به بارم مورد نظر استاد مربوطه صورت خواهد گرفت:  ارزشيابی دانشجو در حين و پایان دوره بر اساس اهداف  

                                         بررسی وضعيت جسمی و روانی      -

 ن  آاجرای فرایند پرستاری و ثبت  -

                                             اجرای مراقبت های پرستاری الکتروشوک و ...  -

                                           آموزش به مددجو خانواده            -

                                                      اخالق و ارتباط حرفه ای  -

                                                 ارزیابی مهارت بالينی ارتباط -

                                                زمون كتبی                     آ  -

 

 قوانين و سياست های دوره: 

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

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

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

 دانشجو موظف است كليه قوانين مندرج در الگ بوک را مطالعه و رعایت نماید.  .3

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

از   .5 به بخش بيش  از ورود دانشجویانی كه در ورود  تأخير دارند  15استاد مجاز است  آورده و یک روز   دقيقه  ممانعت بعمل 

 غيبت اعالم نماید. 

 :ساعات كاراموزی 10/1در صورت غيبت بيش از  .6

 جو حذف خواهد شد. نشغيبت مجاز، واحد درسی دا -1

 غيبت غير مجاز، نمره دانشجو صفر منظور خواهد شد.    -2

 یک پرستار را رعایت كنند. حرفه ای جایگاه موازین شرعی، عرفی و اخالقی متناسب با  دانشجویان موظفند طی دوره بالينی،   .7

 



 

 منابع: 

 .  1399  ع، ي رف   شه ی . تهران: انتشارات اند 1بهداشت  روانی    ی ، روانپرستار س   واقعی م،  وشان  ك  .1

   1400. تهران. انتشارات اندیشه رفيع، چاپ هشتم،  2كوشان م، واقعی س. روانپرستاری بهداشت روانی   .2

 .1391فورتيناش كاترین. طرحهای مراقبت روانپرستاری. ترجمه محمدآقاجانی، تهران، نشر اندیشه رفيع،   .3

 .1383.ترجمه جهانگير  مقصودی، اصفهان، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پایيز    اصول روانپرستاریآن اسحاق.   .4
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 کارآموزی پرستاری بیماریهای روان  عنوان درس:

 1400-1401دوم سال تحصیلي: نیم

      (30/7-30/12)صبح از ساعت:  روز 9زمان: 

 بخش های روانپزشكي مكان: 

 
 جدول زمانبندي ) برنامه روزانه(: 

 

 نوع فعالیت  ساعت 

 تحویل بیمار  10:00-30/7
بررسی مراقبت پرستاری مورد نیاز با حفظ اولویت )دارودرمانی، همراهی بیمار در الکتروشوک، ورزش،  

 کاردرمانی و ...( 
 شیفت قبل ثبت شده در پرونده خواندن گزارش 

 بیمار  یمعاینه فیزیکی و وضعیت روانبرقراری ارتباط درمانی با بیمار، انجام 
 طبق نیازهای تشخیص داده شده به بیمار ارائه آموزش های الزم 

 ثبت تشخیص های پرستاری برای بیمار 
 تعیین اهداف و برنامه ریزی برای رفع مشکالت بیمار 

 استراحت  10:30-10:00

   پرستاری   مراقبت ها بر اساس  مراحل فرایندی اجرا 11:00-10:30

 کتبی به استاد  ارائه گزارش شفاهی و  12:00-11:00
 ،  ارائه کیس  راند گروهي وشرکت در 
 خانواده )در صورت امکان( به بیماران یا موزش آ   جلسات گروه درمانی وبرگزاری 

 

 گزارش پرستاری ثبت  12:30-12:00
 تحویل دادن بیماران به سرپرستار بخش   

 

 . در دسترس می باشد  www.nm.mui.ac.ir دانشکده در   Web site*شناسنامه کامل درس در 

 

 


