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  دانشجوي محترم پرستاري

هاي متفاوتی از جمله نقش باشد و  نقشپرستار به عنوان عضو اصلی تیم روانپزشکی و بهداشت روانی می
لذا در راستاي ایفاي . تحقیقی داردایی، نقش آموزشی، نقش رهبري، نقش درمانی، نقش مشاوره -مراقبتی

ها و ارائه یک مراقبت جامع و سودمند الزم است که دانشجویان پرستاري در دوران درست این نقش
 هاي روانپزشکیهاي تئوري خود در بالین و حضور در بخشبا بکارگیري یافته تحصیل خود این توانایی را

  .کسب نمایند

  :ضوابط و مقررات آموزشی

 هیچ . باشدمی 19:30الی  13:30و عصرها 13:30الی  7:30رآموزي در بخش از ساعت ساعت کا
 .قابل اغماض نیست از بخش گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج

 باشدخروج از بخش یا بیمارستان ممنوع می. 
 خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است. 
  ي صفر استموجه معادل نمرههر گونه غیبت غیر. 
  بایست به تایید سرکار خانم وفایی می) مانند بستري در بیمارستان با ارائه مستندات الزم( غیبت موجه

  .غیبت بیش از دو روز معادل با حذف کارآموزي و تجدید دوره است. برسد) کارشناس آموزش بالین(
 حرف اول (سفید بلند و راحت، اتیکت روپوش : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان خانم شامل

راحت و  ، کفش مشکی سادهسادهمشکی ، شلوار )نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته
هاي استفاده از دمپایی و صندل در محیط( جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد

د با پوشش کامل موها بلن مشکی، مقنعه )آموزشی و بالینی بجز اتاق عمل ممنوع می باشد،
  ).بایست تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشدمی(
 هاي روپوش باید در تمامی دکمه(روپوش سفید : پوشیدن یونیفرم براي دانشجویان آقا شامل

حرف اول نام، نام (، اتیکت )هاي آموزشی بطور کامل بسته باشدتمام مدت حضور در محیط
راحت و جلو  ، کفش مشکی ساده،ساده مشکی، شلوار )خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته

، )باشد،هاي آموزشی بجز اتاق عمل ممنوع میاستفاده از دمپایی و صندل در محیط( بسته
  .آرایش موها بصورت متعارف

  بجز حلقه ازدواج(آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال استفاده از زیور( ،
 . باشدهاي آموزشی ممنوع میدستبند، گردن بند و گوشواره در محیط
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  باشدمی 12حداقل نمره قبولی در کارآموزي. 
 ع هاي ناخن در هر شکلی ممنوها با الك و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 است
  هاي نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع استاستفاده از نشانه . 
 بوده  خاموشبایست در زمان حضور در بخش، آزمایشگاه، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 .ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابدو در سایر زمان
 و هر گونه ایجاد سرو . ی باید به آرامی و با ادب همراه باشدهاي آموزشصحبت کردن در محیط

 . صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است
  ،جویدن آدامس و  نظایر آن در آزمایشگاهها، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید

 .باشدکارکنان و بیماران ممنوع می
 آرایش بصورت تاتو و با استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از  نمایان بودن هر گونه

 .ها و صورت ممنوع استدست
 هاي آموزشی و بالینی ممنوع استفاده از ادوکلن و عطرهاي با بوي تند و حساسیت زا در محیط

 .است
 آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه پزشکی ممنوع است. 
 رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی ضروریست.  
 بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 .مربی صورت پذیرد

اهد هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی برخورد خو
  .شد
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  "اینتوبه کردن بیمار فوت شده"

و تحت درمان با  )Suicide(ي خودکشیي افسردگی اساسی و سابقهساله با سابقه 30آقاي میم
ریوي به اتاق احیا بخش اورژانس انتقال  –دارو، بدنبال مصرف بیش از حد دارو با ایست کامل قلبی 

شامل برقراري راه هوایی، زدن آنژیوکت، سوند  ي پروسیجرهاي درمانیبالفاصله همه. داده شد
دقیقه احیا مرگ بیمار توسط پزشک کشیک اعالم شد و به 45بعد از. به اجرا در آمد...ادراري و

آقاي کریمیان پرستارمسئول شیف . وقتی اعضاي خانواده بیمار رسیدند.خانواده وي اطالع داده شد
تکنیک اینتوبه کردن را براي پنج دانشجوي  عصر، دید که پزشک کشیک بر روي جسد آقاي میم

دهد او خیلی آهسته پزشک را از حضور خانواده بیمار آگاه کرد و به وي گفت پزشکی انجام می
 . خواهند با او صحبت کنند و جسد عزیزشان را ببینندکه خانواده بیمار می

- ه دیگر طول میدقیق 15-20پزشک کشیک گفت فعال مشغول آموزش دانشجویان پزشکی است و 

وقتی که پرستار از وي پرسید که آیا آقاي میم اجازه داده که از بدنش به هدف اموزشی . کشد
استفاده شود؟؟، پزشک کشیک حرف او را انگار که نشنیده باشد نادیده گرفت و به پرستار گفت 

   .منتظر باشندبایست چند دقیقه دیگر که به خانواده متوفی بگوید که بیماران دیگري دارد و می

تجربه شما؟؟؟

نظر شما؟؟؟؟؟

نکته ي اخالقی؟؟؟

اگر بیمار از بستگان شما بود؟؟؟؟
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بنابر نظر استاد محترم و نیاز آموزشی دانشجویان طراحی ( عناوین بحث گروهی
 :)میگردد

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

  

گردد لذا تسلط تمام دانشجویان بر مطلب فوق به صورت بحث گروهی ارائه می فهرست مطالب :توجه
  .شودارزشیابی محاسبه میضروري است و جزو 
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  : هاي روزانهمعرفی دفترچه ثبت فعالیت

دفترچه ثبت فعالیت هاي روزانه سندي در دست دانشجو است که جهت تاکید بر 
  .و دانشجو محوري طراحی شده است) self- learning(خود یادگیري

  : هاي روزانهاهداف دفترچه ثبت فعالیت
  هدفمند کردن کارآموزي 
  انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویانافزایش  
  تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزي دانشجویان 
بررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاري جهت اعالم فارغ التحصیلی و یا معرفی  

  آنان براي کار دانشجویی
  ارتقاي عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 
کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش ( ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزي بالین 

  )هر دانشجو
ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازي تجربیات، نمایان شدن  

  کمبودها و تالش در جهت رفع آنها 

  :اصول کلی  تکمیل دفترچه

  :دانشجوي گرامی 

 به مراجعه از واحد چاپ و تکثیر و یا با بایست قبل از ورود به بخش محل کارآموزي می
دفترچه مربوط به واحد کارآموزي و بخش مورد نظر را  PDFفایل  به سایت دانشکده

 .پرینت گرفته و در روز اول کارآموزي به همراه داشته باشید

 دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشید. 
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  جدول ارزشیابی 
  نمره دانشجو  نمره   عمومیموارد ارزشیابی 

    1.5  وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی
    1.5  )حضور به موقع در کارآموزي( وقت شناسی

  نمره دانشجو  نمره   تخصصیموارد ارزشیابی 
بیمار و رعایت اصول اخالق پرستاري در ارتباط با توانایی برقراري ارتباط با 

  )ایفاي نقش( بیمار
3    

، گزارش پرستاري، )case report( فرآیند پرستاري(ارائه تکالیف شامل
  )ECTانجام مراقبت از بیماران  -مطالعه دارویی، متن مصاحبه با بیمار
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    4  هاي آموزشیحداقل تکمیل قسمت
    2  شرکت در بحث گروهی

    self- evaluation(  1(خود ارزشیابی دانشجو 

    20  جمع نمره



  

 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید بالفاصله پس از انجام فعالیت
 .آن توسط مربی اقدام نمایید

  کنیدو یا پیوست (الگ بوك ثبت نمایید در  را خود علمی و عملی تجربیاتکلیه.( 

 هایی که مدت زیادي از انجام آنها گذشته یا خود مربی مشاهده نکرده از تایید فعالیت
 .خودداري میگردد

  وارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم کلیه متکمیل
موارد  بایستمیمربی ( انجام و تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید
هاي بعد همان پروسیجر فوق را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزي

 .)تکمیل گرددبا دانشجو کار شده و دفترچه وي 

 دهید  دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل. 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه داریدتوصیه می.  
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   تکالیف کارآموزي

بت آنرا به عهده داشته اید از گزارش پرستاري بیماري که مراق یک نمونه :گزارش پرستاري )1
  )11صفحه ( 

  )به صورت پیوست( :)Case Report( معرفی یک مورد آموزشی) 2
به  و  تهیه نمایید) بررسی،تشخیص، برنامه ریزي، اجرا ،ارزیابی (شامل  فرآیند پرستاريبه صورت یک آنرا 

  .مربی مربوطه تحویل دهیدصورت تایپ شده به 
  :مطالعه دارویی) 3

و در مورد هر یک به سواالت  نمودهلیست با آن سر و کار داشته اید  داروهایی را که در طول مدت کارآموزي خود 
  )12در صفحه ( .زیر پاسخ دهید

  این دارو به کدام دسته از داروهاي روانپزشکی تعلق دارد؟ 
  چه علت در بیمار مربوطه تجویز شده است؟ 
  چه عوارضی در بیمار مشاهده  کردید؟ 
  شما چه راهکارهایی را اعمال نمودید؟جهت برطرف کردن این عوارض پزشک معالج و  

  
پیوست  و بصورت زیر به دفترچه متن کامل مصاحبه خود با یک  بیمار را به صورت تایپ شده)4  

  .نمایید 

  : نکته
 کلیه تکالیف خود را به مربی مربوطه تحویل کارآموزيباشند پس از اتمام می وظفدانشجویان م ،

  )باشدمورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می. (نمایند
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شناسایی اختالالت در عبارات (تجزیه و تحلیل  )بیمار(جواب   )دانشجو( سوال 
  )و جمالت بیمار

      



  

  هاي آموزشیحداقل
  نحوه انجام  تعداد  اقدام مراقبتی

1  75./  5./  25./  0  
              بکارگیري اصول صحیح برقراري ارتباط با بیمار

و درصورت امکان  ي پذیرش بیمارآگاهی از نحوه
  پذیرش بیمار

            

              کنترل عالیم حیاتی بیماران
              اخذ شرح حال و ارزیابی وضعیت روانی بیمار

              حضور در راندهاي بخش و ویزیت ها
              کنترل بیمار از نظر آسیب به خود و دیگران

              عوارض داروییبروز کنترل بیماران از نظر 
              کنترل بیمار از نظر خوردن دارو

              کنترل بیمار از نظر الگوي خواب و اشتها
              کنترل بیمار از نظر رعایت بهداشت فردي

              مصاحبه با بیماران مبتال به اختالالت روانی
             ECTآماده سازي بیمار براي انجام 

             ECTهمکاري در حین انجام 
              ECTانجام مراقبتهاي بعد از 
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 : هدف کلی 

دروس پرستاري بهداشت روان  هاي تئوريمرور و بکارگیري یافتههدف از این کارآموزي  

 هايدر مراقبت و مواجهه با بیماران مبتال به اختالالت روانی بستري در بخش) 2(و ) 1(

  . باشداعصاب و روان زنان و مردان می

  : اهداف رفتاري
  :انجام موارد زیر باشند از دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره قادر به

 
 .قادر به برقراري ارتباط صحیح با بیمار باشند 

 .به بیماران مبتال به اختالالت روانی به عنوان یک انسان احترام بگذارند 

بیمار بکار  2صاحبه با حداقل اصول مصاحبه با بیماران مبتال به اختالالت روانی را در م 

 .بگیرند

 .حداقل دو بیمار را انجام دهد) MES( معاینه وضعیت روانی 

 .طبقه بندي نمایند   DSM-IV-TRاختالالت روانی را بر اساس سیستم 

به طور ..) دارو درمانی، الکتروشوك درمانی و (با روشهاي درمانی در بخش روانپزشکی 

 .ن روش ها مشارکت داشته باشندکامل آشنا شوند و در اجراي ای
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