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مقذمٍ :
دفتشچِ ثجت فعبلیت ّبی سٍصاًِ (،)log bookدفتشچِ ای است کِ ضوي ثیبى اّذاف کلی ٍ سًٍذ دٍسُ  ،عولکشد داًشجَ سا دس ایي
دسس ٍ دس ایي دٍسُ ثجت هی ًوبیذ.پبیش عولکشد داًشجَیبى دس فشآیٌذ آهَصش یکی اص اسکبى اطلی جْت استقبء کیفیت هی ثبشدذ
ٍ ّذف  log bookعالٍُ ثش اسائِ هغبلجی ثِ عٌَاى ساٌّوبی هغبلعبتی ،اثضاسی جْت اسصشیبثی یبد گشفتِ ّدبی داًشدجَ ٍ اسصیدبثی
ثشًبهِ آهَصشی داًشکذُ ًیض هی ثبشذ.

قًاويه ي مقررات آمًزشي







سبعت کبسآهَصی دس ثخش اص سبعت  03:7الی  3:هی ثبشذ.
استفبدُ اص یًَیفشم هغبثق هقشاست داًشکذُ "استفبدُ اص اتیکت ،سٍپَش سدفیذ ،هقٌعدِ ٍ شدلَاس هشدکی ٍ
کفش سبدُ ،عذم استفبدُ اص شلَاس جیي" ضشٍسی هی ثبشذ.
دس صهیٌِ کَتبُ ًگِ داشتي ًبخي ٍ عذم استفبدُ اص صیَس آالت هتعبقدت قدَاًیي ٍ هقدشسات داًشدکذُ عود
ًوبییذ.
دس ثشخَسد ثب ثیوبساىّ ،وشاّبى آًْبّ ،وکبساى ٍکبدس آهَصشی -دسهبًی دس ثخش سعبیت اطدَ اخالقدی ٍ
شئًَبت اسالهی سا ًوبیذ.
خشٍج اص ثخش یب ثیوبسستبى تحت عٌبٍیٌی هبًٌذ :پیگیدشی اهدَس اداسی ،شدشکت دس جلودِ ٍ  ...فقدظ ثدب
کوت هجَص اص استبد هشثَعِ هیوش هی ثبشذ.
حضًر داوشجً در تمام جلسات مربًط بٍ کارآمًزی السامي است

 غيبت مًجٍ بایذ بٍ ميسان دي برابر جبران شًد.
 اختظبص ثخشی اص سبعت کبسآهَصی ثِ استفبدُ اص کتبثخبًِ ٍ ایٌتشًت دس استجبط ثب هَضدَ کدبسآهَصی ،دس
عَ کبسآهَصی ثب ًظش استبد هشثَعِ اهکبى پزیش است.
 سعبیت قَاًیي ٍ هقشسات آهَصشی دس ثخش ،اسائِ تکدبلی یدبدگیشی ،شدشکت دس ثحدگ گشٍّدیCase ،
 Reportآهَصشی یب دسهبًی ،اجشای پشٍسیجشّب صیش ًظش هشثی هغبثق ثدب اطدَ علودی آهَختدِ شدذُ ٍ
هشبسکت فعب دس یبدگیشی اص هَاسدی ّوتٌذ کِ دس اسصشیبثی لحبػ هی شدَد (دس اًتْدبی ال ثدَب ثدِ
تفظی هشخض شذُ است).

وکاتي کٍ مي بایست بٍ آن دقت شًد:
 oکلیِ تجشثیبت عولی ٍ علوی خَد سا دس ال ثَب ثجت ًوبییذ (ٍ یب پیَست کٌیذ).
 oتکوی ال ثَب اص ششٍ دٍسُ کبسآهَصی الضاهی است.
 oال ثَب سا دس توبهی اٍقبت ثِ ّوشاُ داشتِ ثبشیذ تب دس هَقع لضٍم ًوجت ثِ ثجت اعالعبت دس آى اقذام
شَد ،ثِ ایي تشتیت اص ثجت اعالعبت اص عشیق سجَ ثِ حبفظِ کِ ثب خغب تَام هی ثبشذ پیشگیشی خَاّذ
شذ.
 oداوشجًیان از ريز ديم کارآمًزی ملسم بٍ اوتخاب  caseمي باشىذ.
 oثْتش است دس پبیبى ّش فعبلیت صهبى کَتبّی دس ّوبى هح اًجبم فعبلیت ثِ تکوی تخظیض دادُ شَد
تب اعالعبت هَسد ًیبص ثِ سَْلت دس دستشس ثبشذ.
 oگشٍُ آهدَصشی هجبص اسدت دس ّدش صهدبى کِ تشخیدض دّدذ ال ثدَب سا جْدت ثشسسدی یدب ًودخِ
ثشداسی دس اختیبس ثگیشد.

o

داوشجًیان مجاز مي باشىذ حذ اکثر تا دي َفتٍ پس از اتمام ديرٌ کارآمًزی خًد ،کليٍ
تکاليف خًد را بٍ مربي مربًعٍ تحًیل ومایىذ  .بٍ تکااليفي کاٍ ب اذ از تااریر مقارر

o

تحًیل دادٌ شًد ،تىُا  %55ومرٌ ت لق خًاَذ گرفت.
هح ثشگضاسی دٍسُ :ثخشْبی اعظبة ٍ سٍاى صًبى ٍ هشداى ٍ دسهبًگبّْبی سٍاًپضشکی هشکض آهَصشدی
دسهبًی پٌجن آرس گشگبى هی ثبشذ.

هطخصبت داًطجَ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
ضوبسُ داًطجَیی:
Email:

َذف کلي ديرٌ:
o

آشٌبیی  ،هشٍس ٍ استقبی سغح آگبّی ٍ شٌبخت فشاگیشاى اص اطَ ٍ هجدبًی اخدتالالت سٍاًدی ،جذیدذتشیي
تقوین ثٌذی ،ششح اختالالت سٍاًی ،عل ٍ عَاه هَثش ثش ثشٍص آًْب ٍ اپیذهیَلَطی ٍ سدیش ٍ پدیش آگْدی
آًْب اختالالت سٍاًی ،پیشگیشی ،دسهبى ٍ تَاًجخشدی ٍ هشاقجدت ّدبی پشسدتبسی دس اخدتالالت سٍاًدی ٍ
استقبی تَاًبیی کبسثشد علوی فشاگشفتِ ّبی علوی دس هَاجِْ ثب هذدجَ دس ثبلیي ٍ جبهعِ

اَذاف رفتاری :دس پبیبى دٍسُ اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد:
 oاختالالت سٍاًی سا ثش اسبس سیوتن  DSM-IV-TRعجقِ ثٌذی ًوبیٌذ.
 oعالین ،اًَا  ،اتیَلَطی ،اپیذهیَلَطی ،تشخیض ٍ پیش آگْی ،دسهبى ٍ فشایٌذ پشستبسی هشثَط ثِ ّش کذام
اص اختالالت سٍاًی سا ثش اسبس سیوتن  DSM-IV-TRثب تبکیذ ثش هٌبثع پشستبسی ششح دٌّذ.
 oدس عو قبدس ثبشٌذ دس هَاجِْ ثب هذدجَی هجتال ثِ اختال سٍاًی ثب تبکیذ ثش اطَ استجبط دسهبًی ،اسصیبثی
جبهع ٍ طحیحی اص هذدجَ ثِ عو آٍسدُ ٍ ثب اسدتفبدُ اص سدبیش هٌبثع،هشدکالت ثیودبس (جودوی ،سٍاًدی،
اجتوبعی ٍ )...سا شٌبسبیی کشدُ ٍ هذاخالت هٌبست پشستبسی ثب تَجِ ثِ اًذٍختِ علوی خَد عشاحی ٍ اجشا
ًوَدُ ٍ ًْبیتب اسصیبثی ًوبیٌذ.
 oثِ عٌَاى پشستبس قبدس ثبشٌذ کِ عالٍُ ثش خَد ثیوبس ،ثب خبًَادُ ٍ افدشاد جبهعدِ استجدبط ثدش قدشاس کدشدُ ٍ دس
طَست ًیبص آهَصش ّبی الصم سا اسائِ دٌّذ.
 oفَسیت ّب سا دس ثخش سٍاًپضشکی تشخیض ٍ اقذام هقتضی سا اًجبم دٌّذ.
 oثب سٍشْبی دس هبًی د س ثخش سٍاًپضشکی(داسٍ دسهبًی ،الکتشٍشَب دسهبًی ٍ  )..ثِ عَس کبه آشٌب شًَذ ٍ
دس اجشای ایي سٍش ّب هشبسکت داشتِ ثبشٌذ.
 oثب هحیظ دسهبًی آشٌب شًَذ پیشٌْبداتی سا ثشای تغییش  ،حفؼ ٍ استقبی آى ثذٌّذ.
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ريزَای کارآمًزی
اقذام مراقبتي
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ارزیا
بي
تًسظ
مربي

پزیشش ثیوبس
آهَصش ثذٍ پزیشش ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ
اًجبم هعبیٌبت فیضیکی
اخز ششح حب ٍ اسصیبثی ٍضعیت سٍاًی ثب ثیوبس
گضاسش ًَیوی
هظبحجِ ثب خبًَادُ دس طَست اهکبى
پیگیشی هظبحجِ ثب خبًَادُ ثیوبس
پیگیشی سَاثق ٍ پشًٍذُ ّبی قجلی ثیوبساى
آهبدُ سبصی ثیوبس ثشای اًجبم ECT
ّوکبسی دس حیي اًجبم ECT
اًجبم هشاقجتْبی ثعذ اص ECT
اسسب آصهبیشْبی سٍتیي ٍ غیش سٍتیي
پیگیشی جَاة آصهبیش ّبی اًجبم شذُ
کٌتش آصهبیشْبی ثیوبس ٍ اعال هَاسد خبص
کٌتش ثیوبساى اص ًظش عَاسع داسٍیی
کٌتش کبست داسٍیی ٍ کبسدکس
داسٍ دادى ٍ آهَصشْبی هشثَعِ
اسائِ آهَصش ّبی الصم ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ ثیوبس
حضَس دس ساًذّبی ثخش ٍ ٍیضیت ّب
پیگیشی هشبٍسُ ّبی ثیوبس
کٌتش ٍضعیت ثْذاشتی ثیوبساى
کٌتش ٍضعیت تغزیِ ای ٍ ًظبست ثش غزا خَسدى ثیوبس
کٌتش ٍضعیت خَاة ٍ استشاحت ثیوبساى
کٌتش ٍ ثجت سفتبسّبی خبص ثیوبس
آهَصشْبی تشخیض ثِ ثیوبس ٍ خبًَادُ
کٌتش ثیوبس اص ًظش آسیت ثِ خَد ٍ دیگشاى

کٌتش هحیظ ثخش ٍ ثیوبس اص ًظش ایوٌی
کٌتش ثیوبساى اص ًظش ثِ ّوشاُ ًذاشتي داسٍ ٍ هَاد
عشاحی فعبلیت ّبی ّذفوٌذ دس طَست اهکبى

* ساٌّوبی اسصیبثی آصهَى تَسػ هشثی :

 :Aهؽلَة

 :Bهتَسػ

ً :Cیبص ثِ توشیي ثیطتش

داًطجَی گشاهی ثب تَجِ ثِ ساٌّوبی ریل ،جذٍل فَق سا دس سٍصّبی هختلف کبسآهَصی تکویل ًوبییذ .ظوٌب توبهی هَاسد تکویلی ثبیستی
سٍصاًِ تَسػ هشثی هسئَل تبییذ گشدد.

راَىمای وحًٌ اوجام مراقبت َا:

*= مستقل

**= کمک

***= مشاَذٌ

تکالیف کارآموزی
 )3گسارش پرستاری :دي ومًوٍ از گسارش پرستاری بيماری کٍ مراقبت آورا بٍ عُذٌ داشتٍ ایذ را
در ایه قسمت ثبت ومائيذ (1ومرٌ).

تبسیخ ٍ
شیفت

اقذاهبت داسٍیی ٍ دسهبًی

گضاسش پشستبسی

ً 2( :Case Report )2وشُ)
م رفي یک مًرد آمًزشي (بٍ صًرت پيًست)
آًشا ثِ طَست یک فشآیٌذ پشستبسی شبه (ثشسسی،تشخیض ،ثشًبهِ سیضی ،اجشا ،اسصیبثی ) تْیِ ًوبییذ ٍ ثِ
طَست تبیپ شذُ ثِ هشثی هشثَعِ تحَی دّیذ.

 ):مطالعه دارویی:

داسٍّبیی سا کِ دس عَ هذت کبسآهَصی خَد ثب آى سش ٍ کبس داشتِ ایذ لیوت ًوَدُ ٍ دس هَسد ّش یک ثِ
سَاالت صیش پبسخ دّیذً3(.وشُ).
.1ایي داسٍ ثِ کذام دستِ اص داسٍّبی سٍاًپضشکی تعلق داسد؟

.2ایي داسٍ ثِ چِ علت دس ثیوبس هشثَعِ تجَیض شذُ است؟

.:چِ عَاسضی دس ثیوبس هشبّذُ کشدیذ؟

.4جْت ثشعشف کشدى ایي عَاسع پضشک هعبلج ٍ شوب چِ ساّکبسّبیی سا اعوب ًوَدیذ؟

 )4فعالیت های آموزشی -علمی:

عٌَاى پوفلت آهَصشی دس قبلت آهَصش ثِ ثیوبس (ً 3وشُ)

اهضبی هشثی هوئَ

عٌَاى کٌفشًس ثبلیٌی ٍ تبسیخ اسائِ آى (ً 3وشُ)

اهضبی هشثی هوئَ

)5مته کامل مصاحبٍ خًد با یک بيمار را بٍ صًرت تایپ شذٌ الگ بًک پيًست
ومایيذ  1( .ومرٌ)
 هشخض کٌیذ کِ دس عجبسات ٍ سَاالت خَد اص ثیوبس ،اص چِ تکٌیک هظبحجِ استفبدُ ًوَدُ ایذ. دس عجبسات ٍ جوالت ثیوبس چِ اختالالتی سا شٌبسبیی کشدُ ایذ.ّ -ش یک اص سَاالت شوب ثشای اسصیبثی کذام قووت اص هعبیٌِ ٍضعیت سٍاًی دس ثیوبس ثَدُ است؟

فرم ارزشیابی:کارآموزی بخش اعصاب و روان (روانپرستاری)
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

هحل کبسآهَصی:

هذت کبسآهَصی 13 :سبػت( 8کطیک)

تؼذاد غیجت:

ًوشُ تکبلیفً 0 :وشُ

ًوشُ ً : : post testوشُ

ًوشُ اسصضیبثی حشفِ ای ً ::وشُ

ًوشُ اسصضیبثی تخصصی ً 0:وشُ

هَاسد اسصضیبثی

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی

خیلی خَة

خَة

هتَسػ

ظؼیف

اسصیبثی

3

7/01

7/1

7/21

هشثی

سػبیت ًظن ،اًعجبغ ٍ ٍلت ضٌبسی
آساستگی ظبّشی ٍ سػبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پزیشی ٍ فؼبل ثَدى دس اًجبم اهَس
الَیت ثٌذی ٍ دلت دس اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پزیشی ٍ تالش ثشای اصالح سفتبس
استجبغ صحیح ٍ هٌبست ثب دیگشاى (هشثی ،پشسٌل،
ثیوبس ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گضاسش ًَیسی اصَلی ٍ ضشکت دس گضاسش
تؼَیط ضیفت
کٌتشل دلیك کبسدکس ٍ پشًٍذُ ٍ اؼالع دلیك اص
پشًٍذُ ثیوبساى
ضشکت دس ٍیضیتْبی پضضکبى
تَاًبیی ثشسسی کبهل ثیوبساى ثب اختالالت
سٍاًپضضکی
تَاًبیی افتشاق یبفتِ ّبی آصهبیطگبّی غیش ؼجیؼی
اص ؼجیؼی ٍ اؼالع هَاسد غیش ؼجیؼی
تَاًبیی هشالجت اص ثیوبس ثستشی دس ثخص ٍ سفغ

خیلی خَة

خَة

هتَسػ

ظؼیف

اسصیبثی

3

7/01

7/1

7/21

هشثی

ًیبصّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پشٍسجشّبی خبظ (سًَذاط هؼذُ ٍ
هثبًِ ،سبکطي ،اکسیظى تشاپی ،تؼَیط آًظیَکت
ٍ )...
تَاًبیی اًجبم الذاهبت ایوٌی (پیطگیشی اص آسیت
ثیوبس ثِ خَد ٍ دیگشاى  ،سَء هصشف هَاد ٍ
داسٍّب دس ثیوبس ٍ ).......
تَاًبیی کبسثشد اصَل صحیح داسٍ دسهبًی،اؼالع
کبهل اص ػَاسض داسٍیی ٍ تَاًبیی ضٌبسبیی آًْب ٍ
آهَصش ثِ ثیوبس
سسیذگی ثِ هسبئل هشثَغ ثِ ثْذاضت فشدی ٍ
تغزیِ دس ثیوبساى
تَاًبیی دادى آهَصش ّبی الصم ثِ ثیوبس
پیگیشی دس اًجبم هصبحجِ ثب خبًَادُ ٍ دادى
آهَصش ثِ آًْب
هطبسکت فؼبل دس ثحث گشٍّی /کٌفشاًس ّب
پیگیشی اهَس هشثَغ ثِ ثیوبس(هطبٍسُ ّب،تْیِ
داسٍّبی ضخصی،آصهبیطبت خبظ ،اؼالع هَاسد
خبظ ثِ پضضک)......
** داًشجَیبى هی ثبیوت اثتذا خَد اسصیبثی اًجبم دٌّذ ،سپس هذسس هشثَعِ فشم اسصشیبثی سا تکوی ًوبیذ.

تبسیخ ٍ اهضبی داًشجَ

موارد

ارزشیابی

نمره ارزشیابی

سفتبسّبی حشفِ ای ٍ هْبست ّبی استجبؼی

ً :وشُ

اسصضیبثی تخصصی

ً 0وشُ

گضاسش پشستبسی

ً 3وشُ

Case Report

ً 2وشُ

هؽبلؼِ داسٍیی

ً 3وشُ

پوفلت آهَصضی

ً 3وشُ

هصبحجِ ثب ثیوبس

ً 3وشُ

کٌفشاًسْبی ثبلیٌی

ً 3وشُ

Post test

ً :وشُ

ًوشُ کل

ً 27وشُ

تبسیخ ٍ اهضبء هذسس ثبلیٌی

نمره دانشجو

اهضبء هذیش گشٍُ

