
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 (     توانبخشی تا پیشگیری از)اعتیاد پرستاری نام درس:  

 واحد  5/0 :واحد تعداد

  ساعت  26 مدت زمان کارآموزی:

 دکتر امیر جاللی  :اساتید راهنما

 :کلی هدف
دوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت فرایند ورود به اعتیاد، درمان و توانبخشی، مراقبت های پرستاری را پس از طی 

 در سطوح سه گانه مرتبط به مددجویان و خانواده ها ارائه نماید. 
 

 اهداف کارآموزی:

 زد.بپردا یو شناخت مددجو معتاد و خانواده و یبه بررس ادیدر اورژانس ها و مراکز ترک اعت -1

 .دیمناسب عمل نما یو مدل ها یپرستار ندیدر ارتباط با مددجو بر اساس فرا -2
 
 

 وظایف دانشجو: 
 

 مددجوی وابسته به مواد، ارزیابی جسمی و روانی، تعیین تشخیص های پرستاری و تدوین برنامه درمانی  کیانتخاب 
 

 :ارزشیابی
 نمره 3 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  

 نمره 10 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

 نمره   5 ارائه ژورنال کالب 

 نمره  2 برقراری ارتباط مناسب با مددجویان

 
                            

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

                                         خانوادگیگروهی و  پرستاری روان تمداخال نام درس:  

 واحد  1 :واحد تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

 ر امیر جاللی دکت :اساتید راهنما

 :کلی هدف

اسب با پس از طی دوره، دانشجو ضمن شناخت مراحل مختلف رواندرمانی خانواده، قادر باشد با برقراری ارتباط من

اعضای خانواده فرایندهای ارتباطی اعضای خانواده را در راستای حل مشکالت تصحیح نماید. عالوه بر آن دانشجو 

 ضمن شناخت مفاهیم گروه توانایی تشکیل گرو و انجام گروهدرمانی را دتاشته باشد. 

 اختصاصی: اهداف

 را داشته باشد. . دانشجو توانایی ارزیابی خانواده و تعیین مشکالت در خانواده 

دانشجوقادر به تعامل با خانواده در جهت حل مشکالت با بکارگیری نظریه های روان درمانی، خانواده درمانی و حل 

 مشکل

 دانشجو توانایی تشکیل جلسات گروهدرمانی و مدیریت جلسات را داشته باشد.

 وظایف دانشجو: 

 یزی حل مشکل بر اساس تشخیص های روان پرستاریبرنامه رو  خانواده مشکل دار، ارزیابی  کیانتخاب 

 انتخاب یک مو.ضوع، انتخاب افراد و برگزاری جلسات گروهدرمانی و مدیریت آن 

 :ارزشیابی

 نمره 2 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  

 نمره 8 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف در مدئاخالت خانواده 

 نمره   8 درمانی  ارائه کتب و شفاهی تکلیف گروه

 نمره  2 مناسب با بیماران  برقراری ارتباط

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 فوریت های روانپرستاری  نام درس:  

 واحد 5/0 :واحد تعداد

  ساعت 26 مدت زمان کارآموزی:

 ر امیر جاللی دکت :مااساتید راهن

 :کلی هدف

ارتقای دانش، نگرش و عملکرد حرفه ای یادگیرنده در تشخیص فوریتها و ارائه خدمات موثر در فوریت های روان پرستاری به 

 مددجو 

 اختصاصی: اهداف

 برقراری ارتباط با بیماران پرخاشگر و کنترل آنان 

 مشکالت شناخت راستای در خانواده واورژانسی  مددجو با ارتباط برقراری

 توانایی ارائه مداخالت مناسب در بحران های اورژانس روانی

 توانایی طراحی بخش اورژانس روانی 

 :ارزشیابی

 نمره 4 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  
 نمره 6  طراحی یک بخش اورژانس روانپزشکی 

 نمره  6 یی تعیین تشخیص پرستاری و ارائه مراقبت بیماران با مشکالت اورژانس روانی ، توانا ارزیابی

 نمره  4 ارائه کیس فرضی از اورژانس اجتماعی و مداخالت روان پرستاری 

 

 

 

 

 



 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 ختالالت روانپزشکی کودک و نوجوان مداخالت روان پرستاری در ا نام درس:  

 واحد 1 :واحد تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

 ر امیر جاللی دکت :اساتید راهنما

 :کلی هدف

 و علل شناخت زمینه در دانش گسترش و روانی تکامل و رشد مختلف مراحل از دانشجویان شناخت و آگاهی کسب

 نوجوانان و کودکان در شایع روانی اختالالت انواع از پیشگیری و مراقبت درمان، های روش ها، آسیب عوامل

 اختصاصی: اقدامات 

 و اجرای مراقبتهای روانپرستاری مربوطه جهت وی ی مبتال به یکی از اختالالت کودک و نوجوانانتخاب یک مددجو

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

 

 :ارزشیابی

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

 نمره  10 ارائه مقاله مرتبط با اختالالت روانی در قالب ژورنال کالب درون گروهی 

 

 

 

 

 

 

 



 نشاه دانشگاه علوم پزشکی کرما

 دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح دوره کارآموزی دانشجویان ارشد روان پرستاری

 اختالالت روانپزشکی سالمندان و مر اقبت های روان پرستاری   نام درس:  

 واحد 1 :واحد تعداد

  ساعت  52 مدت زمان کارآموزی:

 دکتر امیر جاللی  :اساتید راهنما

 :کلی هدف
ادر باشد ضمن شناخت اختالالت  روانی  سالمندان ، برنامه های مراقبتی مددجو را مبتی با پس از طی دوره دانشجو ق

 رویکرد خانواده محور برنامه ریزی نماید. 
 

 اختصاصی: اهداف
 دانشجو توانایی ارزیابی سالمندان مبتال به اختالالت روانی را داشته باشند. 

 ری متناسب با مشکالت و نیازهای مددجویان را تشخیص دهد. دانشجوقادر به تعیین برنامه مراقبت روان پرستا

 
 وظایف دانشجو: 

  یمربوطه جهت و یروانپرستار یمراقبتها یو اجرا ی، ارزیابی از اختالالت روان یکیمبتال به  سالمند کیانتخاب 

  یک ژورنال کالب مرتبط ارائه 
 

 :ارزشیابی
 مرهن 3 حضور به موقع و رعایت مقررات وقوانین بخش  

 نمره 10 ارائه کتبی و شفاهی تکلیف

 نمره   5 ارائه ژورنال کالب 

 نمره  2 برقراری ارتباط مناسب با بیماران و ارزیابی وضعیت بیماران

 
                           

 


