
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 سایکوفارماکولوژی کارآموزی  نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 :کلي هدف

ضمن شناخت داروهای اختصاصی روان پزشکی، نحوه تجویز و کاربرد آنها را  طی دوره دانشجو قادر باشد پس از 

دانسته و بطور صحیحی برای بیماران بکار گیرند. در طی این دوره کارآموزان می بایست ضمن آشنایی کامل با عوارض 

داروییو برنامه ریزی مراقبت های پرستاری به  داروهای اختصاصی روان پزشکی نحوه ارزیابی بیماران از نظر عوارض

 منظور پیشگیری از عوارض داروها و یا به حداقل رساندن آنها  را فراگرفته و در بالین بکار گیرند.

 :اختصاصي اهداف

 را از نظر بررسی عوارض داروهای اختصاصی روان پزشکی را داشته باشد. توانایی ارزیابی مددجویان دانشجو 
برنامه ریزی و اجرای مراقبت های پرستاری به منظور پیشگیری از عوارض داروهای اختصاصی روان  ر به دانشجوقاد

 پزشکی باشد. 
 

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
ارزیابی و برنامه ریزی مراقبتی در خصوص عوارض داروهای ارائه کتبی و شفاهی تکلیف) 

 (ن پزشکیاختصاصی روا
 نمره 10

 نمره  3 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 نمره  3 مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران برقراری ارتباط

 

                            

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 روان پرستاریطرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد 

 مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکي کارآموزی   نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 کلي: هدف

یریت بیماران، برنامه های مدضمن  ،تئوریهای مدیریتدوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت مدلها و  ياز ط پس

 مراقبت ازبیماران را در بخش های روان با استفاده از تئوریهای مدیریت برنامه ریزی نماید. 

 اقدامات اختصاصي:

 ماریمراقبت از ب یبرنامه ها یو نظارت بر حسن اجرا یزیبرنامه ر

 آن در منزل( یریگیو پ ماریب صیترخ یزیو خانواده )برنامه ر ماریآموزش به ب یبرنامه ها ینظارت بر حسن اجرا

 مذکور یازهایبر ن يآموزش مداوم مبتن یزیکارکنان و برنامه ر يآموزش یازهاین يبررس

 یهایزیمسئول در برنامه ر رانیو مشارکت مد یبا همکار يو درمان يمراکز خدمات بهداشت يتیریبا سطوح مد یيآشنا

 تیریو مد يابیو نحوه ارزش يتیریمد

و  یشده و بکار بستن توانمند يمعرف یاز مدل ها یریبا بهره گ يمرتبط با روانپزشک یدر بخشها یبستر مارانیمراقبت از ب

 مورد انتظار یمهارت ها

 شده یبا توجه به برنامه زمانبند کیکش

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
نلی، طراحی یک بخش روان پزشکی، برآورد بودجه دفتر پرس  PDPارائه تکالیف) تهیه 

 پرستاری یک بیمارستان روان پزشکی، حسابرسی یک بخش روانپزشکی( 

 نمره 10

 نمره  3 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 نمره  3 مدیریت مناسب خدمات پرستاری انهامناسب با بیماران و  برقراری ارتباط

 



 علوم پزشکی کرمانشاه  دانشگاه

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

  مداخالت روان پرستاری فردی  نام درس:  

 واحد 1 :واحد تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 :کلي هدف

 مداخالت روان پرستاری فردی،  مورد در ودانش آموخته شده بکار گیری اصول 

 اختصاصي: اهداف

 پرستاری فرآیند کاربرد و پرستاری های تشخیص اساس بر پرستاری مداخالت انجام

 مشکالت شناخت راستای در خانواده و مددجو با ارتباط برقراری

 

 :ارزشیابي

 هنمر 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 6  خانواده و مددجو با ارتباط برقراری در دانشجو کارایی ارزیابی

 نمره  6 پرستاری فرآیند کاربرد و پرستاری روان های تشخیص اساس بر پرستاری مداخالت انجام در وی ارزیابی

 نمره  4 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 

 

 

 

 

 

 



 انشاه دانشگاه علوم پزشکی کرم

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 پرستاری روان های مراقبت و بزرگساالن رواني اختالالت نام درس:  

 واحد 1 :واحد تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

  دکتر امیر جاللی ، آقای بهنام خالدی  :اساتید راهنما

 :کلي هدف

 مداخالت روان پرستاری فردی،  مورد در ری اصول ودانش آموخته شده بکار گی

 اختصاصي: اقدامات 

 انتخاب یک مددجوی مبتال به یکي از اختالالت رواني و اجرای مراقبتهای روانپرستاری مربوطه جهت وی

 قالب یک مقاله  ارائه یافته های حاصل از انتخاب مددجوی فوق و اجرای مراقبت های روانپرستاری برای وی در 

 

 :ارزشیابي

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 6  پرستاری برای یک اختالل   Planارائه 

 نمره  6 ارائه مقاله مرتبط با اختالالت روانی در قالب ژورنال کالب درون گروهی 

 نمره  4 همکاری با پرسنل بخش در ارائه مراقبت به بیماران

 

 

 


