
 

 ی پرستاری روانرآموزطرح درس کا

 

 مشخصات کلی درس

 کارآموزی پرستاری روان:  تدریس موضوع   

 روز 21:  روز تعداد  

 6دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی ترم  : هدف گروه  

  و بیماریهای روان روان بهداشت دروس تئوری پرستاری :نیاز پیش  

 واسعیبیمارستان  : اجرا محل   

 نمایش فیلم -گروهی بحث– پاسخ و پرسش–آموزش بالینی و عملی  روش تدریس:   

 پارسائی مهر :مربی نام    

کسب دانش و مهارت های عملی مورد لزوم در زمینه ارائه مراقبت های پرستاری موثر از طریق اجرای فرایند  هدف کلی:

 روانپرستاری به مددجو ) بیمار روانی( ، بیماریهای روانی و درمان آن

  
 از دانشجویان انتظار می رود پس از طی دوره کارآموزی قادر باشند : اهداف اختصاصی:

 پرستاری در زمینه ارائه مراقبت از مددجو اقدام نمایند. براساس فرآیند-

 در زمینه آموزش مددجو و خانواده وی اقدام نمایند.-

 از روشهای ارزیابی بالینی از طریق آزمون های روانشناختی آگاهی یابند.-

 قادر به آماده سازی و دادن داروهای بیماران بخش باشند.-

 ران شناسایی کرده و اقدامات پرستاری مقتضی را به عمل آورد.عوارض جانبی دارو ها را در بیما-

  .نماید ارائه را مربوطه پرستاری تشخیص و آورده بعمل شده تعیین الگوهای براساس کاملی حال شرح -

 .دهد انجام خود بیمار با هدفمند مصاحبه

 .بشناسد را روانی اختالالت های نشانه و عالئم

 در بخش حضور فعال داشته باشند.در ویزیت بیماران روانی -

 در زمینه کار با پرونده بیمار و درج گزارش واطالعات در آن اقدام نمایند.-

 در زمینه اطالعات کسب شده مربوط به معرفی بیمار در بیمارستان بحث نمایند.-

 .در زمینه مراقبت های پرستاری اورژانسی بیماران روان پزشکی آشنایی الزم را کسب نمایند -

 با نحوه مراقبت پرستاری از بیماران پرخاشگر آشنا شوند. -

 با روش فیکس کردن صحیح و کاربرد آن در موارد اورژانسی و اقدامات پرستاری مربوطه آشنا شوند.-

 در مورد فیلم آموزشی بحث و اظهار نظر نمایند.-

 و... تشخیصی آزمایشات انجام جهت را بیمار ECT .نماید همکاری انجام هنگام و کرده آماده

 

 فعالیت مدرس : 



با توجه به اهداف ، مربی با نظارت بر کار بالینی بصورت مستمر و مشارکت فراگیران در ارائه بحث و تبادل نظر در مورد 

کارورزی بصورت پرسش و پاسخ درطی فعالیت های بالینی ، دوره آموزشی را اداره خواهد نمود و در پایان کارورزی با 

 یابی فعالیت های دانشجو درجهت دستیابی به اهداف، دوره را به پایان خواهد رسانید.ارزش

  

 فعالیت دانشجویان :

 وزیامحضور فعال و به موقع در جلسات کار

 تقویت توانائی های علمی و ارتقاء سطح معلومات جهت ارائه آموزش های صحیح به مراجعین

 شرکت فعال در بحث های گروهی

 یک مصاحبه روزانه در طی کارآموزیانجام حداقل 

 شرکت فعال در زمینه آماده نمودن داروهای بیماران

 برقراری ارتباط حرفه ای و محترمانه با پرسنل و مراجعان

 گزارش از بیمار در پایان دوره دوتنظیم و ارائه 

 برنامه روزانه:

 وعالئم و.....اخذ شرح حال بیماران توسط دانشجو و بحث پیرامون بیماران هر روز 

 و یک نمونه اخذ شرح حال توسط مربی برنامه روز اول: بحث و گفتگو پیرامون اخذ شرح حال

 بیماریهای خلقی، عالئم سایر بیماریهای روانبحث و گفتگو پیرامون برنامه روز دوم: 

 بیماری اسکیزوفرن، عالئم سایر بیماریهای روانبحث و گفتگو پیرامون برنامه روز سوم: 

 ، ECT بحث و گفتگو پیرامون برنامه روز چهارم:

 اختالالت شخصیتبحث و گفتگو پیرامون برنامه روز پنجم: 

 اختالالت اضطرابی بحث و گفتگو پیرامون ششم: برنامه روز

 ان بحث و گفتگو پیراموننمایش فیلم و  هفتم:برنامه روز 

 اسیب اختالالت مرتبط با بحث و گفتگو پیرامون هشتم:برنامه روز 

 ان بحث و گفتگو پیراموننمایش فیلم و  نهم:برنامه روز 

 اختالالت مرتبط با نشانه جسمانی بحث و گفتگو پیرامون دهم: برنامه روز

 جمع بندی کلی  بحث و گفتگو پیرامون یازدهم: برنامه روز

 ارزشیابی دوازدهم: برنامه روز

 

 نحوه ارزشیابی:

 نمره 1حضور و نظم در طی دوره 

 نمره 21فعال در محیط های آموزشی  شرکت

 نمره 3معرفی بیمار 

 نمره 5( بیمار دو برای)  ارائه پروژه

  

 


