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مقذمٍ :
دفتزچِ ثجت فعبلیت ّبی رٍساًِ (،)log bookدفتزچِ ای است کِ ضوي ثیبى اّذاف کلی ٍ رًٍذ دٍرُ  ،عولکزد داًشجَ را در ایي
درس ٍ در ایي دٍرُ ثجت هی ًوبیذ.پبیش عولکزد داًشجَیبى در فزآیٌذ آهَسش یکی اس ارکبى اطلی جْت ارتقبء کیفیت هی ثبشدذ
ٍ ّذف  log bookعالٍُ ثز ارائِ هغبلجی ثِ عٌَاى راٌّوبی هغبلعبتی ،اثشاری جْت ارسشیبثی یبد گزفتِ ّدبی داًشدجَ ٍ ارسیدبثی
ثزًبهِ آهَسشی داًشکذُ ًیش هی ثبشذ.

قًاويه ي مقررات آمًزشي
 سبعت کبرٍرسی در ثخش اس سبعت  03:7الی  3:هی ثبشذ.
 استفبدُ اس یًَیفزم هغبثق هقزارت داًشکذُ "استفبدُ اس اتیکت ،رٍپَش سدفیذ ،هقٌعدِ ٍ شدلَار هشدکی ٍ
کفش سبدُ ،عذم استفبدُ اس شلَار جیي" ضزٍری هی ثبشذ.
 در سهیٌِ کَتبُ ًگِ داشتي ًبخي ٍ عذم استفبدُ اس سیَر آالت هتعبقدت قدَاًیي ٍ هقدزرات داًشدکذُ عود
ًوبییذ.
 در ثزخَرد ثب ثیوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وکبراى ٍکبدر آهَسشی -درهبًی در ثخش رعبیت اطدَ اخالقدی ٍ
شئًَبت اسالهی را ًوبیذ.
 خزٍج اس ثخش یب ثیوبرستبى تحت عٌبٍیٌی هبًٌذ :پیگیدزی اهدَر اداری ،شدزکت در جلودِ ٍ  ...فقدظ ثدب
کوت هجَس اس استبد هزثَعِ هیوز هی ثبشذ.
 حضًر داوشجً در تمام جلسات مربًط بٍ کاريرزی السامي است .






غيبت مًجٍ بٍ ميسان دي برابر بایذ جبران شًد.
اختظبص ثخشی اس سبعت کبرآهَسی ثِ استفبدُ اس کتبثخبًِ ٍ ایٌتزًت در ارتجبط ثب هَضدَ کدبرآهَسی ،در
عَ کبرآهَسی ثب ًظز استبد هزثَعِ اهکبى پذیز است.
رعبیت قَاًیي ٍ هقزرات آهَسشی در ثخش ،ارائِ تکدبلی یدبدگیزی ،شدزکت در ثحدگ گزٍّدیCase ،
 Reportآهَسشی یب درهبًی ،اجزای پزٍسیجزّب سیز ًظز هزثی هغبثق ثدب اطدَ علودی آهَختدِ شدذُ ٍ
هشبرکت فعب در یبدگیزی اس هَاردی ّوتٌذ کِ در ارسشیبثی لحبػ هی شدَد (در اًتْدبی ال ثدَب ثدِ
تفظی هشخض شذُ است).
داوشجًیان بایذ تکاليف مشخص شذٌ را بٍ صًرت تایپ شپذٌ در پایپان ديرٌ بپٍ
پست الکتريويکي زیر ارسال ومایىذ.

 آزمًن وُایي داوشجًیان در پایان ترم بٍ شپک

 OSCEبرگپسار مپي گپردد.ي کليپٍ

داوشجًیان ملسم بٍ شرکت در ایه آزمًن َستىذ.
وکاتي کٍ مي بایست بٍ آن دقت شًد:
 oکلیِ تجزثیبت عولی ٍ علوی خَد را در ال ثَب ثجت ًوبییذ (ٍ یب پیَست کٌیذ).
 oتکوی ال ثَب اس شزٍ دٍرُ کبرٍرسی الشاهی است.
 oداوشجًیان از ريز ديم کارآمًزی مًظف بٍ اوتخاب  caseمًرد وظر خپًد بپًدٌ ي بایپذ
o

آورا بٍ مربي مربًعٍ اعالع دَىذ.
ال ثَب را در توبهی اٍقبت ثِ ّوزاُ داشتِ ثبشیذ تب در هَقع لشٍم ًوجت ثِ ثجت اعالعبت در آى اقذام
شَد ،ثِ ایي تزتیت اس ثجت اعالعبت اس عزیق رجَ ثِ حبفظِ کِ ثب خغب تَام هی ثبشذ پیشگیزی خَاّذ
شذ.

o
o
o

ثْتز است در پبیبى ّز فعبلیت سهبى کَتبّی در ّوبى هح اًجبم فعبلیت ثِ تکوی تخظیض دادُ شَد
تب اعالعبت هَرد ًیبس ثِ سَْلت در دستزس ثبشذ.
گزٍُ آهدَسشی هجبس اسدت در ّدز سهدبى کِ تشخیدض دّدذ ال ثدَب را جْدت ثزرسدی یدب ًودخِ
ثزداری در اختیبر ثگیزد.
داوشجًیان مجاز مي باشىذ حذ اکثر تا دي َفتٍ پس از اتمام ديرٌ کاريرزی خًد ،کليپٍ
تکاليف خًد ر ا بٍ مربي مربًعٍ تحًی ومایىذ  .بٍ تکپاليفي کپٍ ب پذ از تپاریر مقپرر

o

تحًی دادٌ شًد ،تىُا  %55ومرٌ ت لق خًاَذ گرفت.
هح ثزگشاری دٍرُ :ثخشْبی اعظبة ٍ رٍاى

هطخصبت داًطجَ
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
ضوبرُ داًطجَیی:
Email:

َذف کلي ديرٌ:
o

آشٌبیی  ،هزٍر ٍ ارتقبی سغح آگبّی ٍ شٌبخت فزاگیزاى اس اطَ ٍ هجدبًی اخدتالالت رٍاًدی ،جذیدذتزیي
تقوین ثٌذی ،شزح اختالالت رٍاًی ،عل ٍ عَاه هَثز ثز ثزٍس آًْب ٍ اپیذهیَلَصی ٍ سدیز ٍ پدیش آگْدی
آًْب اختالالت رٍاًی ،پیشگیزی ،درهبى ٍ تَاًجخشدی ٍ هزاقجدت ّدبی پزسدتبری در اخدتالالت رٍاًدی ٍ
ارتقبی تَاًبیی کبرثزد علوی فزاگزفتِ ّبی علوی در هَاجِْ ثب هذدجَ در ثبلیي ٍ جبهعِ

اَذاف رفتاری :در پبیبى دٍرُ اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد:
 oاختالالت رٍاًی را ثز اسبس سیوتن  DSM-IV-TRعجقِ ثٌذی ًوبیٌذ.
 oعالین ،اًَا  ،اتیَلَصی ،اپیذهیَلَصی ،تشخیض ٍ پیش آگْی ،درهبى ٍ فزایٌذ پزستبری هزثَط ثِ ّز کذام
اس اختالالت رٍاًی را ثز اسبس سیوتن  DSM-IV-TRثب تبکیذ ثز هٌبثع پزستبری شزح دٌّذ.
 oدر عو قبدر ثبشٌذ در هَاجِْ ثب هذدجَی هجتال ثِ اختال رٍاًی ثب تبکیذ ثز اطَ ارتجبط درهبًی ،ارسیبثی
جبهع ٍ طحیحی اس هذدجَ ثِ عو آٍردُ ٍ ثب اسدتفبدُ اس سدبیز هٌبثع،هشدکالت ثیودبر (جودوی ،رٍاًدی،
اجتوبعی ٍ )...را شٌبسبیی کزدُ ٍ هذاخالت هٌبست پزستبری ثب تَجِ ثِ اًذٍختِ علوی خَد عزاحی ٍ اجزا
ًوَدُ ٍ ًْبیتب ارسیبثی ًوبیٌذ.
 oثِ عٌَاى پزستبر قبدر ثبشٌذ کِ عالٍُ ثز خَد ثیوبر ،ثب خبًَادُ ٍ افدزاد جبهعدِ ارتجدبط ثدز قدزار کدزدُ ٍ در
طَرت ًیبس آهَسش ّبی السم را ارائِ دٌّذ.
 oفَریت ّب را در ثخش رٍاًپششکی تشخیض ٍ اقذام هقتضی را اًجبم دٌّذ.
 oثب رٍشْبی در هبًی در ثخش رٍاًپششکی(دارٍ درهبًی ،الکتزٍشَب درهبًی ٍ  )..ثِ عَر کبه آشٌب شًَذ ٍ
در اجزای ایي رٍش ّب هشبرکت داشتِ ثبشٌذ.
 oثب هحیظ درهبًی آشٌب شًَذ پیشٌْبداتی را ثزای تغییز  ،حفؼ ٍ ارتقبی آى ثذٌّذ.

ی)
ريزَای کارآمًزی
اقذام مراقبتي
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تًسظ
مربي

پذیزش ثیوبر
آهَسش ثذٍ پذیزش ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ
اًجبم هعبیٌبت فیشیکی
اخذ شزح حب ٍ ارسیبثی ٍضعیت رٍاًی ثب ثیوبر
گشارش ًَیوی
هظبحجِ ثب خبًَادُ در طَرت اهکبى
پیگیزی هظبحجِ ثب خبًَادُ ثیوبر
پیگیزی سَاثق ٍ پزًٍذُ ّبی قجلی ثیوبراى
آهبدُ سبسی ثیوبر ثزای اًجبم ECT
ّوکبری در حیي اًجبم ECT
اًجبم هزاقجتْبی ثعذ اس ECT
ارسب آسهبیشْبی رٍتیي ٍ غیز رٍتیي
پیگیزی جَاة آسهبیش ّبی اًجبم شذُ
کٌتز آسهبیشْبی ثیوبر ٍ اعال هَارد خبص
کٌتز ثیوبراى اس ًظز عَارع دارٍیی
کٌتز کبرت دارٍیی ٍ کبردکس
دارٍ دادى ٍ آهَسشْبی هزثَعِ
ارائِ آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ ثیوبر
اًجبم ٍیشیتْبی ثخش ثِ طَرت هوتق
حضَر در راًذّبی ثخش ٍ ٍیشیت ّب
پیگیزی هشبٍرُ ّبی ثیوبر
کٌتز ٍضعیت ثْذاشتی ثیوبراى
کٌتز ٍضعیت تغذیِ ای ٍ ًظبرت ثز غذا خَردى ثیوبر
کٌتز ٍ ثجت رفتبرّبی خبص ثیوبر
آهَسشْبی تزخیض ثِ ثیوبر ٍ خبًَادُ
کٌتز ثیوبر اس ًظز آسیت ثِ خَد ٍ دیگزاى

کٌتز هحیظ ثخش ٍ ثیوبر اس ًظز ایوٌی
کٌتز ثیوبراى اس ًظز ثِ ّوزاُ ًذاشتي دارٍ ٍ هَاد
عزاحی فعبلیت ّبی ّذفوٌذ در طَرت اهکبى

* راٌّوبی ارسیبثی آسهَى تَسػ هزثی :

 :Aهؽلَة

 :Bهتَسػ

ً :Cیبس ثِ توزیي ثیطتز

تکالیف کارورزی
 )3گسارش پرستاری :یک ومًوٍ از گسارش پرستاری بيماری کٍ مراقبت آورا بٍ عُذٌ داشتٍ ایذ را
در ایه قسمت ثبت ومائيذ ( 5/5ومرٌ).

تبریخ ٍ
شیفت

اقذاهبت دارٍیی ٍ درهبًی

گشارش پزستبری

ً 2( :Case Report )2وزُ)
م رفي یک مًرد آمًزشي (بٍ صًرت پيًست)
آًزا ثِ طَرت یک فزآیٌذ پزستبری شبه (ثزرسی،تشخیض ،ثزًبهِ ریشی ،اجزا ،ارسیبثی ) تْیِ ًوبییذ ٍ ثِ
طَرت تبیپ شذُ ثِ هزثی هزثَعِ تحَی دّیذ.
 ):مطالعه دارویی:

دارٍّبیی را کِ در عَ هذت کبرٍرسی ثب آى سز ٍ کبر داشتِ ایذ لیوت ًوَدُ ٍ در هَرد ّز یک ثِ سَاالت
سیز پبسخ دّیذً 7/5 (.وزُ).
.1ایي دارٍ ثِ کذام دستِ اس دارٍّبی رٍاًپششکی تعلق دارد؟

.2ایي دارٍ ثِ چِ علت در ثیوبر هزثَعِ تجَیش شذُ است؟

.:چِ عَارضی در ثیوبر هشبّذُ کزدیذ؟

.4جْت ثزعزف کزدى ایي عَارع پششک هعبلج ٍ شوب چِ راّکبرّبیی را اعوب ًوَدیذ؟

 )4فعالیت های آموزشی -علمی:

عٌَاى پوفلت آهَسشی در قبلت آهَسش ثِ ثیوبر (ً 3وزُ)

اهضبی هزثی هوئَ

عٌَاى کٌفزاًس ثبلیٌی ٍ تبریخ ارائِ آى (ً 3وزُ)

اهضبی هزثی هوئَ

فرم ارزشیابی:کارورزی بخش اعصاب و روان (روانپرستاری)
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:
هذت کبرٍرسی:

هحل کبرٍرسی:

 53سبػت ( 8کطیک)

تؼذاد غیجت:

ًوزُ تکبلیفً 5 :وزُ

ًوزُ آسکی ً 5 :وزُ

ًوزُ ارسضیبثی حزفِ ای ً ::وزُ

ًوزُ ارسضیبثی تخصصی ً 0:وزُ

هَارد ارسضیبثی

رفتارهای حرفه ای و مهارت های ارتباطی

خیلی خَة

خَة

هتَسػ

ظؼیف

ارسیبثی

3

7/05

7/5

7/25

هزثی

رػبیت ًظن ،اًعجبغ ٍ ٍلت ضٌبسی
آراستگی ظبّزی ٍ رػبیت ضئًَبت اخاللی
هسئَلیت پذیزی ٍ فؼبل ثَدى در اًجبم اهَر
الَیت ثٌذی ٍ دلت در اًجبم ٍظبیف هحَلِ
اًتمبد پذیزی ٍ تالش ثزای اصالح رفتبر
ارتجبغ صحیح ٍ هٌبست ثب دیگزاى (هزثی ،پزسٌل،
ثیوبر ٍ )...

موارد ارزشیابی تخصصی
گشارش ًَیسی اصَلی ٍ ضزکت در گشارش
تؼَیط ضیفت
کٌتزل دلیك کبردکس ٍ پزًٍذُ ٍ اؼالع دلیك اس
پزًٍذُ ثیوبراى
تَاًبیی اًجبم ٍیشیتْب ثِ ؼَر هستمل
تَاًبیی ثزرسی کبهل ثیوبراى ثب اختالالت
رٍاًپشضکی
تَاًبیی افتزاق یبفتِ ّبی آسهبیطگبّی غیز ؼجیؼی
اس ؼجیؼی ٍ اؼالع هَارد غیز ؼجیؼی
تَاًبیی هزالجت اس ثیوبر ثستزی در ثخص ٍ رفغ

خیلی خَة

خَة

هتَسػ

ظؼیف

ارسیبثی

3

7/05

7/5

7/25

هزثی

ًیبسّبی ٍی
تَاًبیی اًجبم پزٍسجزّبی خبظ (سًَذاص هؼذُ ٍ
هثبًِ ،سبکطي ،اکسیضى تزاپی ،تؼَیط آًضیَکت
ٍ )...
تَاًبیی اًجبم الذاهبت ایوٌی (پیطگیزی اس آسیت
ثیوبر ثِ خَد ٍ دیگزاى  ،سَء هصزف هَاد ٍ
دارٍّب در ثیوبر ٍ ).......
تَاًبیی کبرثزد اصَل صحیح دارٍ درهبًی،اؼالع
کبهل اس ػَارض دارٍیی ٍ تَاًبیی ضٌبسبیی آًْب ٍ
آهَسش ثِ ثیوبر
رسیذگی ثِ هسبئل هزثَغ ثِ ثْذاضت فزدی ٍ
تغذیِ در ثیوبراى
تَاًبیی دادى آهَسش ّبی السم ثِ ثیوبر
پیگیزی در اًجبم هصبحجِ ثب خبًَادُ ٍ دادى
آهَسش ثِ آًْب
هطبرکت فؼبل در ثحث گزٍّی /راًذّب/
کٌفزاًس ّب
پیگیزی اهَر هزثَغ ثِ ثیوبر(هطبٍرُ ّب،تْیِ
دارٍّبی ضخصی،آسهبیطبت خبظ ،اؼالع هَارد
خبظ ثِ پشضک)......
** داًشجَیبى هی ثبیوت اثتذا خَد ارسیبثی اًجبم دٌّذ ،سپس هذرس هزثَعِ فزم ارسشیبثی را تکوی ًوبیذ.

تبریخ ٍ اهضبی داًشجَ

موارد

ارزشیابی

نمره ارزشیابی

رفتبرّبی حزفِ ای ٍ هْبرت ّبی ارتجبؼی

ً :وزُ

ارسضیبثی تخصصی

ً 0وزُ

گشارش پزستبری

ً 7/5وزُ

Case Report

ً 2وزُ

هؽبلؼِ دارٍیی

ً 7/5وزُ

پوفلت آهَسضی

ً 3وزُ

کٌفزاًسْبی ثبلیٌی

ً 3وزُ

ًوزُ آسکی

ً 5وزُ

ًوزُ کل

ً 27وزُ

تبریخ ٍ اهضبء هذرس ثبلیٌی

نمره دانشجو

اهضبء هذیز گزٍُ

