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هدف كلي درس دوره كارآموزي:
ايجاد آمادگي و مهارت هاي الزم در دانشجو جهت ارائه خدمات بهداشتي -درماني به بيماران /مددجويان با اختالالت رواني و خانواده آن ها با كاربرد فرآيند پرستاري،
به منظور پيشگيري و ارتقاي سطح سالمت رواني ،اجتماعي و معنوي بيماران /مددجويان درمان و توانبخشي آن ها در جامعه.
رديف

روزهاي هفته

آموزش هاي اختصاصي

حيطه يادگيري

شيوه آموزش

1

جلسه اول

 آشنايي مربي با دانشجويان
 شركت در كالس آموزشي همراه مربي براي آشنا شدن با طرح درس و نحوه ارزشيابي كارآموزي و توضيح

شناختي و عاطفي

مشاهده
عملي

درمورد شرح وظايف دانشجويان در راستاي ايجاد هماهنگي در دستيابي مطلوبتر به اهداف رفتاري و

تئوري

فعاليتهاي يادگيري
 آشنايي دانشجويان با روتين و مقررات بخش ،روش كار و پرسنل و فضاي فيزيكي بيمارستان و بيماران بستري
 بحث گروهي درمورد طبقهبندي و انواع اختالالت رواني
 تعيين يك بيمار براي هر دانشجو و آشنايي اوليه دانشجو با بيمار غير پرخاشگر در حضور مربي

2

جلسه دوم

3

جلسه سوم

 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

 كالس آموزشي درمورد چگونگي ارتباط با بيمار رواني و نحوه گرفتن شرح حال
 مصاحبه تشخيصي با بيمار توسط مربي
 تجزيه و تحليل مصاحبه به صورت گروهي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار
 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كالس آموزشي درمورد چگونگي ارتباط با بيمار رواني و نحوه گرفتن شرح حال
 مصاحبه تشخيصي با بيمار توسط مربي ،تجزيه و تحليل مصاحبه به صورت گروهي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار
 آشنايي با نحوه گزارش نويسي در بخش روان

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

4

جلسه چهارم

5

جلسه پنجم

 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 آشنايي با بخش  ECTو مراقبتهاي پرستاري مرتبط
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 بحث گروهي در ارتباط با اختالالت رواني
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كالس آموزشي درمورد چگونگي ارتباط با بيمار رواني و نحوه بررسي وضعيت روان MSE
 آشنايي دانشجويان با اشكال و انواع داروهاي بخش روان
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار
 نوشتن گزارش پرستاري و تحويل آن به صورت كتبي ،بررسي گزارش پرستاري دانشجويان
 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش ،مطالعه پرونده بيمار
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كالس آموزشي درمورد چگونگي ارتباط با بيمار رواني و نحوه بررسي وضعيت روان MSE
 مصاحبه تشخيصي با بيمار توسط مربي
 تجزيه و تحليل مصاحبه به صورت گروهي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

6

جلسه ششم

7

جلسه هفتم

8

جلسه هشتم

 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

 بحث گروهي در ارتباط با اختالالت رواني
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كنفرانس دارويي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار
 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

 بحث گروهي در ارتباط با اختالالت رواني
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كنفرانس دارويي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار
 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار -شركت در ويزيت و راند روزانه بخش
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 بحث گروهي در ارتباط با اختالالت رواني
 ارائه گزارش كار با بيمارCase Report -
 كنفرانس دارويي
 كار دانشجو با بيمار و انجام مراقبتهاي پرستاري از وي و آموزش به بيمار

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

9

جلسه نهم

10

جلسه دهم

 حضور در بخش -مطالعه برنامه تعيين شده -انتخاب بيمار
 همراهي پرسنل در آماده كردن و دادن داروهاي صبح بيماران با نظارت مربي
 برقراري ارتباط با بيمار
 شركت در گروه درماني -تفريح درماني -كاردرماني به همراه بيمار خود
 بحث گروهي در ارتباط با اختالالت رواني

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

 كنفرانس دارويي

 بحث گروهي درمورد اختالالت روان پزشكي ،جمع بندي مباحث ،رفع اشكال
 ارزيابي كار دانشجويان به صورت پرسش و پاسخ
 امتحان پايان دوره

شناختي

عملي

عاطفي

تئوري

رواني -حركتي
كاربردي

اهداف اختصاصي كارآموزي
پس از پايان كارآموزي دانشجو قادر باشد:
رديف
1

اهداف اختصاصي

اهداف كلي

آشنايي با بخشهاي روانپزشكي و مقررات آنها ،بيماران و  محيط فيزيكي بخش را با استانداردها مقايسه كند.
 با بيماران (غير منزوي و غير پرخاشگر) ارتباط برقرار كند.
گزارش نويسي در اين بخش ها
 اصول گزارش نويسي در بخش هاي روانپزشكي را مراعات كند.
 مقررات بخش را رعايت كند.

2

آشنايي با نحوه تاريخچه ،شرح حال در بخش روانپزشكي



در ارتباط با بيماران نوروتيك از تكنيك هاي ارتباطي مناسب استفاده كند.

 تاريخچه (شناسايي مقدماتي -شكايت عمده -تاريخچه بيماري فعلي -تاريخچه بيماري قبلي ،تاريخچه شخصي تا
پايان  3سالگي) از يك بيمار بستري بگيرد.

 خلق و عاطفه را تعيين كند.
 در ارتباط با بيمار توهمي از تكنيك هاي ارتباطي مناسب استفاده كند.
 توهمات را بررسي كند.
 انواع توهمات را تشخيص دهد.
 تاريخچه (تاريخچه شخصي بعد از  3سالگي -تاريخچه فاميلي -خواب ها -روياها -سيستم هاي ارزشي و خيالبافيها)
از يك بيمار بستري بگيرد.
3

آشنايي با معاينه وضعيت رواني

4

آشنايي با بيماران سايكوتيك (اسكيزوفرنيا)

5

آشنايي با بيماران سايكوتيك (اختالالت هذياني)

 در ارتباط با بيمار داراي هذيان از تكنيكهاي ارتباطي مناسب استفاده كند.
 هذيان ها را بررسي كند.
 انواع هذيان ها را تشخيص دهد.
 با بيماران منزوي ارتباط برقرار كند.
 معاينه وضعيت رواني (توصيف كلي -خلق -عاطفه -تكلم -درك -تفكر -حسيشناختي -قضاوت -بصيرت و محورهاي
پنجگانه) يك بيمار بستري را انجام دهد.
 در ارتباط با بيماران مبتال به اسكيزوفرنيا تكنيكهاي ارتباطي مناسب را بكار ببرد.
 با يك بيمار اسكيزوفرنيا مصاحبه تشخيصي انجام دهد.
 عالئم اسكيزوفرنيا را تشخيص دهد.
 اصول مراقبتي بيماران اسكيزوفرنيا را به كار ببرد.
 انواع اسكيزوفرنيا را از هم افتراق دهد.
 داروهاي ضد سايكوز و عوارض آنها را نام ببرد.


اصول دارو دادن براي بيماران سايكوتيك را بكار ببرد.

 در ارتباط با بيماران مبتال به اختالل هذياني تكنيكهاي ارتباطي مناسب را بكار ببرد.
 با يك بيمار مبتال به اختالل هذياني مصاحبه تشخيصي انجام دهد.
 عالئم اختالل پارانوئيدي را تشخيص دهد.
 اختالالت هذياني و اسكيزوفرنيا را از هم تشخيص دهد.
 اصول مراقبتي بيماران را به كار ببرد.

6

آشنايي با اختالالت خلقي (افسردگي)

7

آشنايي با اختالالت خلقي (دوقطبي)

8

آشنايي با اختالالت اضطرابي

9

آشنايي با اختالالت شبه جسمي

 با يك بيمار مبتال به افسردگي اساسي مصاحبه تشخيصي انجام دهد.
 عالئم افسردگي اساسي را تشخيص دهد.


افسردگي اساسي را از كج خلقي و اختالل دوقطبي در فاز افسردگي تشخيص دهد.

 تكنيك هاي ارتباطي مناسب را در ارتباط با بيماران افسرده بكار گيرد.
 داروهاي ضد افسردگي و عوارض آن را نام ببرد.


اصول مراقبتي از بيماران افسرده را بكار ببرد.



تكنيك هاي ارتباطي مناسب را در ارتباط با بيماران دو فاز مانيا بكار گيرد.



با يك بيمار مبتال به اختالل دوقطبي در فاز مانيا مصاحبه تشخيصي انجام دهد.

 عالئم مانيا را تشخيص دهد.
 اصول مراقبتي بيماران مانيا را بكار ببرد.
 داروهاي ضد مانيا و عوارض آن ها را نام ببرد.
 تكنيك هاي ارتباطي مناسب را در ارتباط با بيماران مبتال به اختالالت اضطراب بكار گيرد.
 عالئم وسواس را تشخيص دهد.
 عالئم  PTSDرا تشخيص دهد.
 عالئم اختالل پانيك را تشخيص دهد.
 عالئم اختالل اضطراب منتشر را تشخيص دهد.


اصول مراقبتي عالئم اختالالت اضطرابي را بكار ببرد.

 در ارتباط با اختالالت شبه جسمي تكنيك هاي ارتباطي مناسب را بكار گيرد.
 اختالل تبديلي را تشخيص دهد.
 اختالل خود بيمار انگاري را تشخيص دهد.
 اختالل شبه درد را تشخيص دهد.
 اصول مراقبتي اختالالت شبه حسي را بكار ببرد.
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