وام:

وام خاوًادگي:

شمارٌ داوشجًيي:
سال يريد:
تاريخ شريع ديرٌ:
تاريخ اتمام ديرٌ:
تاريخ تحًيل دفترچٍ:
مدرس ديرٌ:

امضای كارآمًز:

قسمت زير تًسط مدير امًر باليىي تكميل گردد:
تاريخ:

تبييذ هي گزدد وِ خبًن /آلبي  -------------------وبرآهَس دٍرُ وبرضٌبسي پزستبري در توبهي
وبرآهَسيّبي رضتِ پزستبري ضزوت ًوَدُ ٍ ٍظبيف هؼيي ضذُ در دفتزچِ را اًجبم دادُ است .رفتبر
داًطجَ در ايي هذت هغبثك تؼْذات حزفِ همذس پشضىي ثَدُ است.
امضا

1

مقدمٍ:
الي ثَن در ثزًبهِ آهَسضي ًمص ّبي هتٌَػي را ايفب هي وٌذ .در حميمت هذيز ٍ عزاح يه ثزًبهِ
آهَسضي است وِ ٍظبيف فزاگيز ٍ استبد را در ايي ثزًبهِ تجييي هي ًوبيذ ٍ ثِ ػٌَاى اثشاري ثزاي ثجت
تؼذاد تجبرة يبدگيزي ،هستٌذ سبسي هزاحل يبدگيزي ٍ ارسيبثي ويفيت آهَسضي ثبليٌي هي ثبضذ.
ثبسًگزي فؼبليتْبي ػولي ٍ ثجت آى ،ثبسخَرد هٌبسجي ثزاي داًطجَ فزاّن هي وٌذ ٍ سجت هي ضَد تب
رًٍذ فؼبليتْب ثِ غَرت هستٌذ لبثل ارسيبثي ثبضذ .اگز ثبسخَرد هٌبسجي اس ًحَُ فؼبليت آهَسضي ٍ
پ ژٍّطي اس عزف اسبتيذ ًذاضتِ ثبضيذ عجيؼتب ًمبيع وبر ٍ سهيٌِ ّبي پيطزفت ضوب رٍضي ًخَاّذ
ضذ .ضوي آرسٍي هَفميت در عي دٍرُ وبرضٌبسي ارضذ ،اهيذ است ثتَاًيذ در جْت ارتمبء ػلوي ٍ
ػولي خَد وَضب ثبضيذ.
قًاويه ي مقررات آمًزشي:
-

سبػبت وبرآهَسي در ثخص در دٍرُ وبرآهَسي غجح اس سبػت  0:30الي  ،12:30ػػز اس سبػت
 13:30الي  ٍ 13:30در دٍرُ وبرٍرسي غجح اس سبػت  03:00الي  ،14:00ػػز اس سبػت  14:00الي
 ٍ20:00ضت ّب اس سبػت  20:00الي  03:00هي ثبضذ.

-

استفبدُ اس يًَيفزم هغبثك ثب همزرات داًطىذُ"استفبدُ اس اتيىت ،رٍپَش سفيذ ،همٌؼِ ٍ ضلَار سزهِ
اي ٍ وفص سبدُ ٍ ػذم استفبدُ اس ضَار جيي" الشاهي هي ثبضذ.

-

در سهيٌِ وَتبُ ًگِ داضتي ًبخي ٍ ػذم استفبدُ اس سيَر آالت هتؼبلت لَاًيي ٍ همزرات داًطىذُ ػول
ًوبييذ.

-

در ثزخَرد ثب ثيوبراىّ ،وزاّبى آًْبّ ،وىبراى ٍوبدر آهَسضي -درهبًي در ثخص اغَل اخاللي ٍ
ضئًَبت اسالهي را رػبيت ًوبيذ.

-

خزٍج اس ثخص يب ثيوبرستبى تحت ػٌبٍيٌي هبًٌذ :پيگيزي اهَر اداري ،ضزوت در جلسِ ٍ  ...فمظ ثب
وست هجَس اس استبد هزثَعِ هيسز هي ثبضذ.

-

حضَر داًطجَ در توبم جلسبت هزثَط ثِ وبرٍرسي الشاهي است.

-

اختػبظ ثخطي اس سبػت وبرآهَسي ثِ استفبدُ اس وتبثخبًِ ٍ ايٌتزًت در ارتجبط ثب هَضَع وبرآهَسي،
در عَل وبرآهَسي ثب ًظز استبد هزثَعِ اهىبى پذيز است.

وكاتي كٍ مي بايست در تكميل الگ بًك بٍ آن دقت شًد:
o

تىويل فزم تَسظ داًطجَ ٍ تبييذ آى تَسظ داًطجَ ثب ًظبرت هزثي در ّز رٍس الشاهي است.
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o

رػبيت وبهل همزرات درٍى ثخطي وِ در ّويي دفتزچِ آهذُ است ،ضزٍري هي ثبضذ.

o

وليِ تجزثيبت ػولي ٍ ػلوي خَد را در الي ثَن ثجت ًوبييذ (ٍ يب پيَست وٌيذ).

o

تىويل الي ثَن اس ضزٍع دٍرُ وبرٍرسي الشاهي است.

o

الي ثَن را در توبهي اٍلبت ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضيذ تب در هَلغ لشٍم ًسجت ثِ ثجت اعالػبت در آى
الذام ضَد ،ثِ ايي تزتيت اس ثجت اعالػبت اس عزيك رجَع ثِ حبفظِ وِ ثب خغب تَام هي ثبضذ
پيطگيزي خَاّذ ضذ.

o

ثْتز است در پبيبى ّز فؼبليت سهبى وَتبّي در ّوبى هحل اًجبم فؼبليت ثِ تىويل تخػيع دادُ
ضَد تب اعالػبت هَرد ًيبس ثِ سَْلت در دستزس ثبضذ.

o

گزٍُ آهـَسضي هجبس اسـت در ّـز سهـبى وِ تطخيـع دّـذ الي ثـَن را جْـت ثزرسي يب ًسخِ
ثزداري در اختيبر ثگيزد.

o

داًطجَيبى هجبس هي ثبضٌذ حذ اوثز تب دٍ ّفتِ پس اس اتوبم دٍرُ وبرٍرسي خَد ،وليِ تىبليف خَد
را ثِ هزثي هزثَعِ تحَيل ًوبيٌذ .در غيز ايٌػَرت ًوزُ هٌفي در ارسضيبثي آًْب لحبػ خَاّذ ضذ.

o

هحل ثزگشاري دٍرُ :ثخص ّبي ثيوبرستبى ّبي آهَسضي ٍاثستِ ثِ داًطگبُ ػلَم پشضىي ّوذاى
هيثبضذ.

o

در غَرت هفمَد ضذى دفتزچِ ،اعالػبت لجلي ضوب اس ثيي خَاّذ رفت ٍ هسئَليت آى ثِ ػْذُ ضوب
هي ثبضذ.

o

لغفب در ووبل دلت ،غذالت ٍ ثذٍى هخذٍش ضذى اعالػبت ثِ تىويل ايي دفتزچِ الذام ًوبييذ.
ثذيْي است ػذم تىويل هٌبست ،هَجت تضييغ حمَق ضوب خَاّذ ضذ.

3

4

ات مًمي

يقت شىاسي

ديل ( ) -
م يارَا

 -1حضَر ثِ هَلغ در هحل وبرآهَسي

ً -2ذاضتي غيجت

 -1رػبيت فزم همزر در هحيظ وبرآهَسي

ا ساس

ي يت اَر

 -2استفبدُ اس اتيىت

 -3رػبيت حجبة ٍ آراستگي ظبّز

 -1اًجبم ثِ هَلغ ٍظبيف ٍ تؼْذات

 -4رػبيت اخالق ٍ ضئًَبت اسالهي

مس ًليت

َميشٍ( )

ا

(

ات مًمي داوشجًيان در محيط باليىي(كارآمًزی)

 -1اعالػبت ثيوبر را هحزهبًِ ًگِ داضتِ ٍ در اختيبر سبيزيي لزار ًوي دّذ.

 -2در غَرت ًيبس تذاثيز ايوٌي را ثزاي خَد ٍ هذدجَ ثىبر هي ثٌذد

 -1ايوٌي هحيظ ثيوبر را ثزرسي هي وٌذ.

ً -2حَُ ّوىبري ثب پزسٌل ثخص

 -1هْبرت ثزلزاري ارتجبط ثب ديگزاى ( هزثي ٍ )...

 -1اًتمبد پذيزي ٍ پذيزش اضتجبّبت ٍ ػذم تىزار آًْب

 -3دلت در اًجبم ٍظبيف

 -2اًجبم ٍظبيف ثب در ًظز گزفتي اٍلَيت ّب

 -1ثزًبهِ ريشي غحيح جْت اًجبم اهَر هحَلِ

 -3استفبدُ هَثز اس سبػبت وبرآهَسي

 -2توبيل ثِ يبدگيزي وبرّبي جذيذ

 -1اًجبم ٍظبيف ثب ػاللوٌذي ٍ رضبيت

 -2اًجبم وبهل ٍظبيف ٍ هسئَليت ّب

ي

قٍ بٍ كار

ر ايت و

دقت

اوتقاد

يری

رفتار ي برخًرد

ايمىي

اخ قي

ر ايت ا ًل

 -2ثيوبراى را در تػوين گيزي ّبي درهبًي ٍ هزالجتي ضزوت هي دّذ.

)/

امتياز
گاَي( ) /

بىدرت(

)/

َرگس( )

اَداف ك ي آمًزشي ديرٌ
-

آضٌبيي ثب هحيظ ٍ لَاًيي ٍ همزرا ت ثيوبرستبى

-

وست هْبرت در ثزرسي ٍ ضٌبخت ثيوبراى اػػبة ٍ رٍاى

-

ارائِ هزالجت پزستبري ثِ هٌظَر رفغ ًيبسّبي اٍليِ ٍ ًيبسّبي رٍاًي  -اجتوبػي ثيوبراى ٍ خبًَادُ آى ّب ٍ

تَاًجخطي هذدجَ
داقل َای آمًزشي ()requirement
-

تحليل رفتبرّبي والهي ٍ غيز والهي حذالل  2ثيوبر

-

اًجبم هزالجتْبي لجل  ،حيي ٍ ثؼذ اس الىتزٍضَن درهبًي حذالل  2ثيوبر

-

تَسيغ غحيح دارٍي حذالل  5ثيوبر ثب تَجِ ثِ اغَل غحيح دارٍ در ثخص رٍاى ،ػَارؼ ٍ هزالجت ّب

-

ضزوت فؼبل حذالل در  2ثزًبهِ حوبيتي درهبًي (وبردرهبًي)...

-

گزفتي ضزح حبل رٍاًپشضىي حذالل  2ثيوبر

-

ارائِ گشارضبت وتجي ٍ ضفبّي حذالل  5ثيوبر

-

اًجبم هزالجت ّبي جسوي ٍ رٍاًي ثزاي حذالل  5ثيوبر

-

اًجبم هزالجت اس ثيوبر ثب افىبر خَدوطي حذالل  2ثيوبر

-

ضزوت در ثزًبهِ ّبي آهَسضي ثخص حذالل  4هَرد

-

اجزاي ثزًبهِ ّبي تفزيحي ٍ سزگزم وٌٌذُ حذالل ثزاي  2ثيوبر

-

ًَضتي فزايٌذ پزستبري حذالل  2ثيوبر

مُارت َايي كٍ داوشجً در طًل ديرٌ بايد بيامًزد:
(تركيبي از مُارتُای شىاختي ،وگرشي ي رياوي – ركتي)
-

هْبرت ّبي ضٌبختي:

-

آضٌبيي داًطجَ ثب هحيظ ثيوبرستبى ٍ همزرات ثخص ّب

-

وست داًص در ًحَُ ثزرسي ٍ ضٌبخت ثيوبراى اػػبة ٍ رٍاى ٍ خبًَادُ آًْب

 وست داًص در ًحَُ هزالجت اس ثيوبراى اػػبة ٍ رٍاى ثب تَجِ ثِ استبًذاردّبي هزالجتي-

ًطبى دادى حس هسئَليت ٍ تؼْذ در هزالجت اس ثيوبراى در هحذٍدُ هسئَليت ّبي پزستبري

-

تَاًبيي هزالجت اسثيوبراى اػػبة ٍ رٍاى در هَارد خغز آسيت ثِ خَد ٍ ديگزاى

-

تَاًبيي هزالجت اس ثيوبراى لجل ،حيي ٍ ثؼذ اس الىتزٍضَن درهبًي

5

ًحَُ غحيح دارٍ دادى ثِ ثيوبراى اػػبة ٍ رٍاى

-

آضٌبيي ٍ الذام ثِ هَلغ در ػَارؼ دارٍيي

-

:فُرست مىابع مطال اتي
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. چاپ آخر، انشارات بشري, تهران.)2و1(  بهداشت روان, كيقباري سيف اهلل,) اسدي نوقابي احمد علي2
. تهران.  رضاعي ف، ترجمه رفيعي ح. روانپسشكي باليني/ خالصه روانپسشكي علوم رفتاري.) كاپالن و سادوك3
. چاپ آخر.انتشارات سالمي
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Philadephiala. lasted Edition.
8. Haber Y, Miller K.B, Mc Moahon L, Hoskins P. Comprehensive Psychiatric
Nursing. Pilladelphia: Mosby Company, lasted Edition.
9. Stuart G, Sundeen S.Y. Principles & Practice of Psychiatric Nursing.
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10. Rawlin R.P, Williams S, Beck C.K. Mental Health Psychiatric Nursing.
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11. Keltner N, Schweck L.H, Bostrom C. Psychiatric Nursing. Philadelphia:
Mosby Company. lasted Edition.
12. Morrison M. Foundation of Mental Nursing. Pilladelphia: Mosby Company.
lasted Edition
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دستًرال مل

ديل داقل َای آمًزشي كارآمًزی بُداشت ريان
تاريخ

ب

/بيمارستان

تش ي

تحليل رفتبرّبي والهي ٍ غيز والهي حذالل
ثيوبر

اًجبم هزالجتْبي لجل  ،حيي ٍ ثؼذ اس الىتزٍضَن
درهبًي حذالل  2ثيوبر

2

ثيوبر-1
ثيوبر-2
ثيوبر-1
ثيوبر-2

ضزوت فؼبل حذالل در  2ثزًبهِ حوبيتي درهبًي

تَسيغ غحيح دارٍي حذالل  5ثيوبر
ثيوبر-1
ثيوبر-2

گزفتي ضزح حبل رٍاًپشضىي حذالل  2ثيوبر

ثيوبر-1
ثيوبر-2

ثيوبر-1
ثيوبر-2

ارائِ گشارضبت وتجي ٍ ضفبّي حذالل  5ثيوبر

اًجبم هزالجت اس ثيوبر ثب افىبر خَدوطي حذالل
ثيوبر

اًجبم هزالجت ّبي جسوي ٍ رٍاًي ثزاي حذالل 5
2
4

اجزاي ثزًبهِ ّبي تفزيحي ٍ سزگزم وٌٌذُ حذالل
ثزاي  2ثيوبر

ًَضتي فزايٌذ پزستبري حذالل  2ثيوبر

ضزوت در ثزًبهِ ّبي آهَسضي ثخص حذالل
هَرد
ثيوبر-1
ثيوبر-2
ثيوبر-1
ثيوبر-2

بيمار

امضای مربي

م

ات
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اَدا ف

ثب ثزلزاري ارتجبط درهبًي ثب يه ثيوبر رفتبرّبي
والهي ٍ غيز والهي ٍي ٍ ت ييزات جسوي ٍ رٍاًي
ثيوبر را گشارش ًوَدُ ٍ آًْب را تجشيِ ٍ تحليل ًوبيذ.

ػالين ٍ ًطبًِ ّبي خبظ ثيوبريْبي سبيىَتيه،
خلمي ،اضغزاثي ٍ ٍاثستِ ثِ هَاد را ثغَر ثبليٌي
تطخيع هي دّذ.

هزالجتْبي لجل ،ثؼذ ٍ حيي الىتزٍضَن درهبًي را
ثزاي هذدجَ اًجبم هي دّذ.

ػالين حيبتي را ثِ رٍش غحيح ثجت هي ًوبيذ.

لبدر ثِ تْيِ ضزح حبل ٍ اًجبم هؼبيٌِ ٍضؼيت رٍاًي
اس هذدجَ ثز اسبس رٍضْبي ػلوي هي ثبضذ.

دارٍّبي ثخص رٍاى را اس چْبر ًمغِ ًظز (دستِ
دارٍيي ،هَارد هػزف ،هىبًيسن اثز ٍ ػَارؼ جبًجي)
ثطٌبسذ ٍ ثب رػبيت اغَل غحيح دارٍ درهبًي اجزا هي
ًوبيذ.

استرات ی
آمًزشي

م يي
ش اَي
م يي
ش اَي
م يي
ش اَي
م يي
ش اَي
م يي
ش اَي
م يي
ش اَي

وسبتا كامل

بطًر كامل
اوجام ميدَد
()

ديل ارزشيابي كارآمًز
با راَىمايي
اوجام ميدَد
( )/

واق
اوجام ميدَد
( )/

اوجام
ميدَد
( )/

تًاوايي
اوجام كار را
ودارد ( )

تً يٍ
استاد
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ثيوبراى ثب افىبر خَدوطي را ضٌبسبيي هي وٌذ ٍ
الذاهبت پزستبري السم را اًجبم هي دّذ.

م يي

الذاهبت ايوٌي السم در هَرد هذدجَيبى هْبجن ٍ ثب
افىبر خَدوطي ٍ دگز وطي را اًجبم هي دّذ.

ش اَي
مي

آسهبيطبت هزثَط ثِ ثخص رٍاًپشضىي را ضٌبسبيي هي
وٌذ.

مي

ش اَي

م يي

ش اَي

م يي

ش اَي

گشارضبت وتجي ٍ ضفبّي را ثوَلغ ثِ سزپزستبر ٍ
هزثي ارائِ هي دّذ.

ًيبسّبي جسوبًي ثيوبراى را ضٌبسبيي ٍ وليِ تَجْبت
فيشيىي (ٍضغ ظبّز ًظبفت ،ػالئن حيبتي ٍ  ) . . .را
ثزاي ثيوبر اًجبم هي دّذ.

در ثزًبهِ ّبي آهَسضي ًظيز ثزرسي ٍيشيت ثيوبر ٍ
وٌفزاًسْب ضزوت هي وٌذ.

ثزًبهِ ّبي آهَسضي تفزيحي ٍرسضي ٍ سزگزم وٌٌذُ
ثزاي ثيوبراى عزاحي ٍ اجزا هي ًوبيذ.
ش اَي

م يي

عنوان كنفرانس يا ژورنال كالب

ديل ارزشيابي در طًل ديرٌ
مًارد ارزشيابي
ات مًمي

ومرٌ استاودارد
 4ومرٌ

اَداف اختصا ي

ومرٌ

تكاليف ديرٌ

ومرٌ

امتحان ايان ب

ومرٌ

مع ومرٌ

ومرٌ
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ومرٌ داوشجً

م

ات

