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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاري و مامائي 

 گروه روانپرستاري 

 Course Syllabus)         شناسنامه درس )
  
 

   کارآموزي نوع واحد:                                          ي پرستار فوریتهاي روان   ورزي کار عنوان درس: 

 واحد    2تعداد واحد:                                                                       514543شماره درس:  

 نفر   4تعداد دانشجویان:                              م چهار رده دانشجوئي: کارشناسي ارشد روانپرستاري ترم  

 1400- 1401  دومسال تحصيلي: نيمسال                                                      ستاري فوریت هاي روانپر پيشنياز:  

 قزلباش   دکتر اکبري و   :  ين مدرس         زمان: طبق تقویم آموزشي گروه                                             

                                      خورشيد   فارابي، اورژانس مسمومين  بيمارستان   يروانپزشك اورژانس    هاي  بخش مكان: 

 12- 14کار: روزهاي دوشنبه    ضور مسئول درس در دفتر ساعات ح 
Email: ghezelbash@nm.mui.ac.ir 

 

 

 

 

 

  ياب یاعم از گرفتن شرح حال، ارز شان،یو خانواده ها انیاز مددجو يروان  يها تیفور طهيمراقبت در ح   يو حرفه ا يارائه تخصصمقدمه:  

مربوط به     ي نها عالوه بر کسب دانش  در مورد  مباحث اصلآاز مددجو و خانواده    تیثر و حماؤم  يو مداخالت پرستار  مارانيب  يفور

روانپرستاري   انیدانشجوي  درس در برنامه آموزش  نیباشد؛ لذا ا  يم  ينيبال  طهيآن در ح  يريبكار گ  ازمندين   يروانپرستار  يها  تیفور

 شده است.  دهيگنجان

 

 هدف کلي: 

به مددجو از   يروانپرستار  ي   ها  تیثر در فورؤو ارائه خدمات م  ها  تی فور  صيدر تشخ  رانيفراگ  يارتقاء دانش، نگرش و عملكرد حرفه ا

 نها. آاز مددجو و خانواده  تیثر و حماؤم يو مداخالت پرستار مارانيب يفور  يابیگرفتن شرح حال، ارز قیطر
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 اهداف رفتاري: 

 به اهداف رفتاري فهرست شده ذیل دست یابد:  پس از اتمام دوره باید    به منظور رسيدن به هدف فوق، دانشجو 

 

o ندینما يبررس يبحران طیجو و خانواده را در شرادمد . 

o  ندیرا ارائه نما در فاز بحران مشكالت بيمارمتناسب با   يپرستارروانمداخالت . 

o ندینما  تیریخشم مددجو را مد . 

o .مهار فيزیكي بيمار را اجرا کند 

o را اجرا کند.تاري در مهار فيزیكي و شيميایي بيمار روانپزشكي مراقبت هاي روانپرس 

o مداخالت آرامسازي براي بيمار پرخاشگر را اجرا کند. 

o آن را اجرا کند. اقدام به خودکشي یا افكار دچار  ماريبرا براي   پرستاريروانهاي  مراقبت 

o ندینماارائه مراقبت  يبحران طیمددجو در شرا  هب ي، با مكالمه و مشاوره تلفنطیشرا جادیدر صورت ا . 

o  ندیروان گردان مشارکت نما يبا داروها یي دارو يها تيبه مسموم انیاز مبتال ياورژانس يمراقبت هاارائه در . 

 

 

 نظدارت تحدت تخصصدي، مدداخالت انجدامالگدو بدراي  از روش مشداهده در آمدوزش بداليني :نيداز مدورد وسدائل و تددریس روش

 روان مدداخالت انجدام نهدایي خدود از گدزارشاسدتفاده خواهدد شدد. طدي دوره کدارآموزي دانشدجویان  مسدتقل طور استاد و نيز به

گددزارش کددار بدداليني در حضددور سددایر دانشددجویان دوره  قالددب را دراسددت پرسددتاري  فرایندددکدده منطبددق بددر بيمددار  پرسددتاري

 کاراموزي ارائه مي کنند و به عنوان بخشي از عملكرد آموزشي مورد نقد و بررسي قرار داده مي شود. 

 

 نحوه ارزشيابي دوره:

 درصد( 60ارزشيابي استاد به صورت مشاهده عملكرد دانشجو )

 درصد( 30تدوین و ارائه گزارش کار کتبي )

 درصد( 10همكاري نزدیک با اعضاي تيم سالمت روان و رعایت اصول حرفه اي و اخالقي )

 نمره 10 صالحيت مورد انتظار:

 نمره  8 گزارش کار باليني:

 ارائه   نمره 2 ژورنال کالب: -سمينار
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        ارائه شده: گزارش ژورنال کالب شاخص های کیفی و کمی نمره دهی 

 

 

 

        :گزارش سمینار شاخص های کیفیت

 

 

 :سياست ها و قوانين کارآموزي

o .حضور به موقع و فعاالنه در برنامه هاي طراحي شده طي دوره کاراموزي الزامي است 

o   .دانشجو موظف به رعایت اخالق و پوشش حرفه اي مناسب، نصب اتيكت شناسایي بر لباس مي باشد 

o  نكته: با توجه به قوانين و سياسدت هداي برنامده ریدزي شدده بيمارسدتان و حسدایت بداالي بخدش روانپزشدكي،  از ورود

 دانشجویان با گوشي تلفن همراه، به بخش جلوگيري بعمل خواهد آمد. 

o .کارآموزي به صورت دو شيفت متوالي ممنوع مي باشد 

 

 :                                                                                              نام مجله: مقاله انتخابی دانشجو سال انتشار

 توضیحات  نمره  معیار ارزیابی  ردیف

   نمره(   5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتنی بر سئوال بالینی مشخص می باشد ) 1

   نمره(  25/0انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شرکت کنندگان نقش مهم دارد )مقاله  2

   نمره( 25/0) مقاله انتخاب شده می تواند در بهبود مهارتهای بالینی نقش داشته باشد 3

   نمره( 25/0) ثری ایفاد نمایدؤنتایج حاصل از ارائه مقاله می تواند در تصمیم سازی بالینی نقش م  4

   نمره(  5/0) دانشجو قادر به توضیح چگونگی استفاده از نتایج مطالعه در برنامه های آموزشی می باشد 5

   نمره(  25/0) مقاله، از مجالت معتبر التین و جدید انتخاب شده است 6

   نمره  2جمع كل: 

 هر مورد  معیار ارزیابی  ردیف

 نمره  5/0 

 توضیحات 

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود  1

   محتوا را با استفاده از جدیدترین منابع در محدوده زمانی تعیین شده به خوبی پوشش داد  2

   تسلط کافی و بیان شیوا و رسا در ارائه مطالب داشت  3

   دانشجویان را داشت توانایی پاسخگویی به پرسش های مطرح شده توسط اساتید و   4

   نمره  2جمع كل:  
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 .1389اصفهان،  ي. انتشارات دانشگاه علوم پزشكيروانپزشك اران يدست يبرا يروانپزشك ي.اورژانسهامهيحك يغفور، موسو  يموسو

اصفهان،   يانتشارت دانشگاه علوم پزشك. يپزشك يتهایدر فور يپرستار ياصفهان. مراقبتها يدانشگاه علوم پزشك يگروه روانپرستار

1386. 

 .کشور يستیمداخله در بحران. سازمان بهز يبرا  یيمشكل گشا  كردی(. رو1378.)ديسع ينانیجو ينوروز

 .1389.تهران انتشارات ارجمند، يروانپزشك يتهایشاملو فرهاد. فور

1382 اصفهان، فرهنگ مردم،  مان،يحك نايو س دنژادي. کنترل خشم. ترجمه اکبر فرشنيهل ليان
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