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درسشرح   
 

خدمات پرستاري  پرستار یک عضو موثر تیم سالمت در خدمات سالمتی در کلیه جوامع بشري است . سالمتی جامعه در گرو کیفیت
آموزش بالینی تعیین می گردد است. آموزش پرستار نیازمند یک سیستم عملی و حرفه اي است. لذا جایگاه و اهمیت ویژه تجربه  .

می بخشد و همچنین  بالینی جزء تکمیلی آموزش در تربیت پرستاري کارآمد است و تکامل هویت حرفه اي دانشجویان را سرعت
براساس موارد فوق تدوین یافته است یکی از عوامل موثر در کاهش تنش ناشی از ایفاي نقش می باشد طرح کارآموزي بالینی 


توانائی هاي او،  ت روانی انسان و نیازهاي اساسی وهند بود با اصول و مبانی بهداشدر پایان تدریس این درس دانشجویان قادر خوا 

هاي اولیه بهداشت روانی،  مفهوم خود، علل و عوامل مؤثر در بروز اختالالت روانی و طریق پیشگیري از آن ها با تاکید بر مراقبت 
ود، خانواده و مددجویان در مراکز بهداشت روانی و جامعه آشنا شده و با مداخالت منطقی قادر به حفظ و توسعه سالمت روان خ

     باشند.
 

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

 بکاربستن این مهارتها در انجام مراقبتهاي پرستاري از هر بیمار/مددجو
. 
اهــداف ویژه  

 در پایان این دوره دانشجو قادر خواهد بود
 

دده به بخش وارد و از آن خارج شونطبق ساعات تعیین ش -1
موازین شرعی، عرفی و اخالقی متناسب با شأن یک پرستار از نظر ظاهر را رعایت کنند -2

بخش به ویژه تیم درمانی جهت مراقبت از بیمار همکاري و ارتباط مناسب داشته باشندبا پرسنل  -3
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تا حد امکان اصول مربوط به مراحل سه گانه ارتباط شامل آشنایی، کار و اختتام را رعایت نمایند -4

مددجو را بکار  مودن گفتارتکنیکهاي مختلف ارتباط درمانی نظیر توجه کردن، گوش دادن فعال، انعکاس احساس و خالصه ن -5
ببرند

از کاربرد تکنیکهاي ارتباطی غیر درمانی اجتناب نمایند -6

نموده و تحلیل نمایند گفت و شنود بیمار را ثبت -7

نکات ارتباطی را به بیمارآموزش دهند -8

 به خانواده بیمار روابط مناسب با بیمار را آموزش بدهند -9
یک ارتباط مکتوب با یک بیمار را همراه با تجزیه و تحلیل به استاد تحویل دهند -10

مطابق استانداردهاي موجود، از بیمار شرح حال بگیرند.  -11

نیازهاي بیمار)بر اساس نظریه مازلو( را بررسی نمایند -12

از بیمار معاینه جسمی به عمل آورند -13

عالیم حیاتی مددجو را اندازه گیري و ثبت نمایند -14

وضعیت دفع مددجو را بررسی نمایند -15

آزمایشات بیمار را مرور نمایند -16

تراحت مددجو را بررسی نمایندوضعیت خواب و اس -17

الگوي تغذیه مددجو را مورد بررسی قرار دهند -18

مددجو را از نظر بهداشت فردي ، وضعیت ضاهري و آراستگی و تواناي مراقبت از خود بررسی نمایند -19

نیازهاي اموزشی مددجو را تعیین نمایند -20

  نمایند و بحرانهاي فعلی بیمار را بررسی راحه -هایی نظیر مقیاس هولمزاسترسها) در صورت نیاز با استفاده از ابزار
قدرت سازگاري مددجو را بررسی نمایند -21

22- توانمندیهاي مددجو را بررسی نمایند

 مشکالت بیمار را لیست نمایند -23
مدت و بلند مدت( بطور صحیح تعیین نمایندتشخیص هاي پرستاري را با توجه به اهداف )کوتاه  -24

 اولویتهاي مراقبتی را دقیقاً تشخیص دهند -25
 از برنامه ریزي با توجه به امکانات موجود در بخش جهت حل مشکالت بیمار اقدامات الزم را انجام دهندپس  -26
 نددر زمان ترخیص بیمار یا پایان دوره کارآموزي دقیقاً بیمار را ارزیابی کن -27
فردي را در  بهداشت رعایت انگیزه و نمایند توجه.....(  و لباس – خواب -تغذیه –ضمن توجه بهداشت فردي بیمار )حمام  - 28

 وي بوجود آورند

 نمایند فرایند پرستاري در استرس و بحران را اجرا - 29

 روشهاي مدیریت استرس شامل پیشگیري و راههاي غلبه بر استرس را به مددجو اموزش دهند- - 30
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 دهاي مددجو را به مددجو اموزش دهنروشهاي شناخت و ارتقاء توانمندی- - 31

 روشهاي ارتقاء سازگاري را به مددجو اموزش دهند- - 32

  نمایند بیمار را در انجام ورزش و بردن به کار درمانی تشویق و همراهی اوقات فراغت بیمار برنامه ریزي نموده وجهت  - 33

 تحت نظارت استاد خود با مددجو بطور مستقل ، در جمع دانشجویان،ارتباط برقرار نمایند  - 34

 حداقل به ارائه یک مورد بیمار در جمع دانشجویان اقدام نمایند - 35

 .کاراموزي به استاد تحویل دهد بررسی وضعیت روان همراه با مشکالت بیمار را در پایانیک شرح حال کامل شامل شرحال عمومی،   - 36

  
  

  نحوه انجام کارآموزي
محیط یادگیري، با تعیین مددجو  با حضور دانشجو در بخش در ساعت مقرر، استاد بالینی با بیان اهداف کارآموزي و آشنا نمودن دانشجو به شرایط

نموده و از  الشتآموزش الزم دانشجو فراهم می کند. دانشجو بایستی  براي هر دانشجو و مشخص نمودن برنامه کارآموزي، شرایط را براي فراگیري
  مهارتهاي بالینی خود استفاده نماید راهنمائیهاي استاد مربوطه جهت ارتقاء

  رانهاي فراگی ها و فعالیت مسئولیت
 حضور مداوم و به موقع دانشجو -1
 رعایت آراستگی و قوانین مربوط به پوشش و اخالق حرفه اي -2
اجراي برنامه ارائه شده با نظارت استاد )طبق اهداف -3

4- ارائه گزارش برقراري ارتباط و تهیه شرح حال با بیمار بستري در بخش 
  هت تایید و امضائ توسط استاد پس از انجام هر فعالیتهمراه داشتن کتاب ثبت عملکرد در کاراموزي ج -5
  

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

   نمره 5بررسی وضعیت جسمی و روانی  - :
   نمره 5اجراي فرایند پرستاري و ثبت ان   -
 نمره 2آموزش به مددجو خانواده   -
نمره 4اخالق و ارتباط حرفه اي   -

 نمره 2ت بالینی ارتباط ارزیابی مهار -
 نمره 2ازمون کتبی   -

استاد در کتاب ثبت عملکرد اقدام نماید؛ در غیر  یادگیري نسبت به اخذ امضاء -دانشجو موظف است تا پایان کاراموزي پس از انجام فعالیتهاي یاددهی 
  صورت ارزشیابی وي انجام نخواهد شد این

  :زيساعات کارامو 10/1در صورت غیبت بیش از  
غیبت مجاز، واحد درسی دانشجو حذف خواهد شد -1

انشجو صفر منظور خواهد شدغیبت غیر مجاز، نمره د -2
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