
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 کارآموزی نظریه ها، الگوهای روان پرستاری و کاربرد آنها نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مدت زمان کارآموزی:

  نام خالدی دکتر امیر جاللی ، آقای به :اساتید راهنما

 :کلي هدف

یمار با ضمن ارزیابی دقیق ب پرستاری،مدلها و الگوهای مرتبط با روان  پس از طی دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت

 ی نماید. بجهت مددجویان برنامه ریزی مراقبتی مناسب طراحی، اجرا و ارزشیا موجود، ی هاو الگو ها استفاده از مدل

 :اختصاصي اهداف

 وانایی ارزیابی مددجویان مبتال به اختالالت روانی را داشته باشند. تدانشجو 
 دانشجوقادر به تعیین مدل و الگوی مراقبت روان پرستاری متناسب با مشکالت و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد. 

 

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 10 طراحی مدل مراقببتی بر اساس نظریه(ارائه کتبی و شفاهی تکلیف) 

 نمره  3 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 نمره  3 برقراری ارتباطمناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران

 

                            

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 ره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاریطرح دو

 کارآموزی  مشاوره در روان پرستاری نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 :کلي هدف

 مراقبت مختلف های زمینه در آن برد کار و یکهاتکن و اصول از آگاهی داشتن نیازمند ای مشاوره صحیح خدمات ارائه

 کسب و مشاوره تکنیکهای و ها نظریه اصول، شناخت جهت در درس این. باشد می فراگیر توسط درمانی و بهداشتی

 .دارد تاکید پرستاری روان در آن کاربرد و زمینه آن در مهارت

 اختصاصي: اهداف

 بیماران را داشته باشد امصاحبه ب دانشجو توانایی انجام
 دانشجو در تمامی مراحل مصاحبه از تکنیک های مصاحبه ومشاوره به خوبی استفاده نماید.

 

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 10 انجام دومصاحبه با بیمار و ارائه گزارش کتبی

 نمره  3 بیمارانهمکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به 

 نمره  3 مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران برقراری ارتباط

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

  اصول سالمت روان وروان پرستاری نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مان کارآموزی:مدت ز

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 :کلي هدف

 ، پیشگیری مختلف سطوح آن، ارتقاء راههای و روان سالمت اصول مورد در بکار گیری اصول ودانش آموخته شده 

   پرستاری روان ایمراقبته فرهنگی و اجتماعی روانی، زیستی، های زمینه در روانپرستاری مرتبط با 

 

 اختصاصي: اهداف

 دانشجو توانایی ارزیابی مددجویان مبتال به اختالالت روانی را داشته باشند. 
 دانشجوقادر به تعیین مدل و الگوی مراقبت روان پرستاری متناسب با مشکالت و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد.

برنامه مراقبتی  و برنامه ترخیص با رویکرد خانواده محور را داشته برمبنای فرایند پرستاری توانایی ارزیابی و طراحی 
  باشد.

 

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 6 ارزیابی وضعیت روانی وجسمی بیمار) ارزیابی اولیه وجامع سالمت روانی وجسمی( برای یک مورد

 نمره  6 رنامه ترخیص در پرستاری برای یک موردارائه برنامه مراقبت پرستاری و ب

 نمره  4 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 

 

 


