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مقدمه:
دفترچه ثبت فعالیت های روزانه (،)log bookدفترچه ای استت کته ضتمن بیتان اهتدال کلتی و رونتد دوره ،عملکترد دانشتجو را در
این درس و در این دوره ثبت می نماید.پایش عملکرد دانشجویان در فرآیند آموزش یکتی از ارکتان ایتلی جهتت ارتقتای کیییتت متی
باشد و هدل  log bookعالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای مطالعاتی ،ابتزاری جهتت ارزشتیابی یتاد هرفتته هتای دانشتجو و
ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد.

قوانین و مقررات آموزشي










ساعت كارآموزي در بخش از ساعت  0:37الی  12مي باشد.
استیاده از یونییرم مطابق مقرارت دانشکده "استیاده از اتیکت ،روپوش سیید ،مقنعه و شلوار مشکی و کیش ساده ،عتدم
استیاده از شلوار جین" ضروری می باشد.
در زمینه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استیاده از زیور آالت متعاقب قوانین و مقررات دانشكده عمل نمایید.
در برخورد با بیماران ،همراهان آنها ،همكاران وكادر آموزشي -درماني در بخش رعایت ایول اخالقي و شتئونات استالمي
را نماید.
خروج از بختش یتا بیمارستتان تحتت عنتاویني ماننتد  :پیگیتري امتور اداري ،شتركت در جلسته و  ...فقتط بتا كستب مجتوز از
مربی مربوطه میسر می باشد.
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی الزامی است.
غیبت موجه باید به میزان برابر و غیبت غیر موجه به میزان دو برابر باید جبران شود.
اختیتتاب بخشتتي از ستتاعت كتتارآموزي بتته استتتیاده از كتابخانتته و اینترنتتت در ارتبتتاط بتتا موضتتو كتتارآموزي ،در طتتول
كارآموزي با نظر مربی مربوطه امكان پذیر است.
رعایت قوانین و مقررات آموزشي در بخش ،ارائه تکالیل یادهیری ،شتركت در بحتگ هروهتي Case Report ،آموزشتی
یا درمانی ،اجرای پروسیجرها زیر نظر مربی مطابق با ایول علمی آموخته شتده و مشتارکت فعتال در یتادهیری از متواردی
هستند که در ارزشیابی لحاظ می شود (در انتهای الگ بوک به تیییل مشخب شده است).

نکاتی که می بایست به آن دقت شود:







کلیه تجربیات عملي و علمي خود را در الگ بوک ثبت نمایید (و یا پیوست کنید).
تكمیل الگ بوک از شرو دوره کارآموزی الزامي است.
الگ بوک را در تمام روزهای کارآموزی به همراه داشته باشید تا در موقع لزوم نسبت به ثبت اطالعات در آن اقدام شود.
بهتر است در پایان هر فعالیت زمان كوتاهي در همان محل انجتام فعالیتت بته تكمیتل تخیتیب داده شتود تتا اطالعتات متورد
نیاز به سهولت در دسترس باشد.
هروه آمـوزشي مجاز اسـت در هـر زمـان كه تشخیـب دهـد الگ بـوک را جهـت بررسي یا نسخه برداري در اختیار بگیرد.
دانشجویان مجاز متی باشتند پتس از اتمتام دوره کتارآموزی خود،حتد اکثتر تتا یت هیتته تکتالیل ختود را بته مربتی مربوطته
تحویل نمایند در غیر اینیورت ،نمره منیی درارزشیابی آنها لحاظ خواهد شد.

هدل کلی دوره:
 آشنایی ،مرور و ارتقاي سطح آهاهي و شناخت فراهیران از ایول و مباني اختالالت رواني ،جدیتدترین تقستیم بنتدي ،شتر
اختالالت رواني ،علل و عوامل موثر بر بروز آنهتا و اپیتدمیولو ي و ستیر و پتیش آههتي آنهتا اختتالالت روانتي ،پیشتگیري،
درمان و توانبخشي و مراقبت هاي پرستاري در اختالالت رواني و ارتقتاي توانتایي كتاربرد علمتي فراهرفتته هتاي علمتي در
مواجهه با مددجو در بالین و جامعه
اهدال رفتاری:
در پایان دوره از فراهیران انتظار مي رود:
 اختالالت رواني را بر اساس سیستم  DSM-IV-TRطبقه بندي نمایند.
 عالیم ،انوا  ،اتیولو ي ،اپیدمیولو ي ،تشخیب و پیش آههي ،درمتان و فراینتد پرستتاري مربتوط بته هتر كتدام از اختتالالت
رواني را بر اساس سیستم  DSM-IV-TRبا تاكید بر منابع پرستاري شر دهند.
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در عمتل قتتادر باشتتند در مواجهتته بتتا متتددجوي مبتتتال بتته اختتتالل روانتتي بتتا تاكیتتد بتتر ایتتول ارتبتتاط درمتتاني ،ارزیتتابي جتتامع و
یحیحي از مددجو به عمل آورده و با استیاده از سایر منابع،مشكالت بیمار (جستمي ،روانتي ،اجتمتاعي و )...را شناستایي
كرده و مداخالت مناسب پرستاري با توجه به اندوخته علمي خود طراحي و اجرا نموده و نهایتا ارزیابي نمایند.
به عنوان پرستار قادر باشند كه عالوه بتر ختود بیمتار ،بتا ختانواده و افتراد جامعته ارتبتاط بتر قترار كترده و در یتورت نیتاز
آموزش هاي الزم را ارائه دهند.
فوریت ها را در بخش روانپزشكي تشخیب و اقدام مقتضي را انجام دهند.
با روشهاي در ماني در بخش روانپزشكي(دارو درمتاني ،الكتروشتود درمتاني و  )..بته طتور كامتل آشتنا شتوند و در اجتراي
این روش ها مشاركت داشته باشند.
با محیط درماني آشنا شوند پیشنهاداتي را براي تغییر  ،حیظ و ارتقاي آن بدهند.

مشخیات دانشجو
....................................
نام و نام خانوادهی:
شماره دانشجویی....................................... :
………………………………Email:

 )1برنامه کشی
روز
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هیتم
هشتم
نهم

تاریخ

های دانشجو
ساعت ورود به بخش

امضا دانشجو

ساعت خروج از بخش

امضا مربی

در یورت داشتن غیبت موارد زیر تکمیل شود:
تاریخ غیبت

علت غیبت

تاریخ جبرانی

امضا دانشجو

امضا مربی

تاریخ مراجعات به بخش غیر از ساعت کارآموزی جهت پیگیری فرآیند پرستاری با هماهنگی قبلی با مربی مربوطه
تاریخ مراجعه

علت مراجعه

ساعت خروج

ساعت ورود
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امضا دانشجو

امضا مسئول شییت

 )2ثبت آموزشهای ارائه شده توسط دانشجو
حداقل  4مورد از آموزشهایی را که در طی کارآموزی خود در بخش روان به بیمار ،خانواده و یا همتایان خود ارائه داده اید
را در جدول زیر بنویسید.
تذکر :آموزشهای ارائه شده بایستی در حضور مربی مربوطه یورت هیرد و محتوای آموزش باید در الک بوک به طور
خالیه نوشته شود 1/22( .نمره)
نام آموزش
هیرنده

تاریخ ارائه
آموزش

موضو آموزش

آموزش به بیمار
آموزش به بیمار
آموزش به خانواده
آموزش به همتا

محتوای آموزشی

امضای مربی

1
2
3
4

محتوای آموزشی(: )1

محتوای آموزشی(: )2

محتوای آموزشی(: )3

محتوای آموزشی(: )4

 )3ثبت آموزشهای دریافت شد ه توسط دانشجو
حداقل  3مورد از آموزشهایی که در هنگام شرکت در ویزیتهای آموزشی بخش و همچنین از روانشناس و پرسنل بخش دریافت
نموده اید را در جدول زیر لیست کنید ./02(.نمره)
ردیل
1
2
3

تاریخ

محتوای آموزش دریافت شده

امضای روانپزش

یا روانشناس و.....

 )4فعالیتهای مربوط به ECT
کلیه اقداماتی که شما برای بیماری که  ECTداشته  ،انجام داده اید ،حداقل برای یکی از بیماران بنویسید 1(.نمره)
مشخیات بیمار
نام بیمار...........................:

سن...................................:

تشخیب.................................:

تاریخ..........................:ECT

جلسات تجویز شده...............:

جلسات دریافت شده..............:

ولتا تجویز شده............................:

مدت تشنج............................:
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اقدامات انجام شده قبل از انجام :ECTاقدامات انجام شده حین انجام : ECT-اقدامات انجام شده بعداز :ECT

 )2مطالعه دارویی
یکی از داروهای روانپزشکی ( انتخاب شده توسط مربی) را به طور کامل (دسته دارویی ،اشکال دارویی ،موارد میرل ،مقدار
میرل ،عوارض جانبی ،موارد احتیاط و آموزشهای پرستاری) توضیح داده و عوارض مورد انتظار آن را در یکی از بیماران
بخش مورد بررسی قرار داده و اقدامات انجام شده برا ی آن را لیست نمائید 1(.نمره)

 )6معاینه وضعیت روانی()MSE
متن کامل از معاینه وضعیت روانی حداقل یکی از بیماران را به طور کامل بنویسید)1/2(.
مشخیات و بررسی بیمار..................................................... :
سوال ( دانشجو)

تجزیه و تحلیل

جواب (بیمار)

 )0میاحبه و اخذ شر حال
حد اقل ی

مورد متن کامل ی

میاحبه با بیمار را به یورت هیت و شنود بنویسید 1/2( .نمره)

مشخیات و بررسی بیمار................................................. :
سوال ( دانشجو)

تجزیه و تحلیل

جواب (بیمار)

 )8مشارکت درکنیرانسهای بالینی
ردیل

عنوان کنیرانس

آمادهی دانشجو

تاریخ
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امضا مربی

 )9ثبت هزارشات پرستاری
حداقل ی
تاریخ و
شییت

مورد از هزارشات پرستاری که در پرونده بیمار ثبت کرده اید را در جدول زیر ثبت نمائید 1( .نمره)

ساعت

 )17معرفی ی

اقدامات دارویی و درمانی

مورد آموزشی :به یورت ی

هزارش پرستاری

فرایند پرستاری (بررسی ،تشخیب ،برنامه ریزی ،مداخالت و ارزیابی تدوین و

در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل دهید 2( .نمره)
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فرم ارزشیابی  :کار آموزی بخش اعیاب و روان
خیلی خوب

موارد ارزشیابی

خوب

متوسط

ضعیل

رعایت نظم ،انضباط و وقت شناسی
آراستگی ظاهری و رعایت شئونات اخالقی
مسئولیت پذیری و فعال بودن در انجام امور
الویت بندی و دقت در انجام وظایل محوله
انتقاد پذیری و تالش برای ایال رفتار
ارتباط یحیح و مناسب با دیگران (مربی ،پرسنل،
بیمار و )...
هزارش نویسی ایولی و شرکت در هزارش تعویض
شییت
کنترل دقیق کاردکس و پرونده و اطال دقیق از
پرونده بیماران
شرکت فعال در ویزیتهای پزشکان
توانایی بررسی کامل بیماران با اختالالت
روانپزشکی
توانایی افتراق یافته های آزمایشگاهی غیر طبیعی
از طبیعی و اطال دادن آنها
توانایی مراقبت از بیمار بستری در بخش و رفع
نیازهای وی
توانایی انجام اقدامات ایمنی ( پیشگیری از آسیب
بیمار به خود و دیگران ،سوی میرل مواد و
داروها در بیمار و)..
توانایی کاربرد ایول یحیح دارو درمانی،ا طال
کامل از عوارض دارویی و توانایی شناسایی آنها و
آموزش به بیمار
رسیدهی به مسائل مربوط به بهداشت فردی و تغذیه
در بیماران
توانایی دادن آموزش های الزم به بیمار
پیگیری در انجام میاحبه با خانواده و دادن
آموزش به آنها
مشارکت فعال در بحگ هروهی /کنیرانس ها
پیگیری امور مربوط به بیمار(مشاوره ها،تهیه
داروهای شخیی،آزمایشات خاب ،اطال موارد
خاب به پزش )......

امضای دانشجو:

تاییدیه مدیر هروه:

امضای مربی:

7

ارزیابی مربی

ردیل
1
2
3
4
2
6
0
8
9
17
11
12

موارد ارزشیابی
امتحان پره تست(ورود به بخش)
آموزش ارائه شده و دریافت شده
فعالیت ECT
مطالعه دارویی
معاینه وضعیت روانی
میاحبه و شر حال
کنیرانس بالینی
ثبت هزارش پرستاری
معرفی ی مورد آموزشی
فرم ارزشیابی
امتحان پایان دوره
نمره کل

تاریخ و امضای مربی بالینی:
امضا مدیر هروه:

8

نمره ارزشیابی
 1نمره
 2نمره
 1نمره
 1نمره
 1/2نمره
 1/2نمره
 1نمره
 1نمره
 2نمره
 2نمره
 3نمره
27

نمره دانشجو

