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 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

 روانی اختالالت های نشانه و عالئم 1

.دهد.تشخیص  را در بیماران بخش

 

 ایفای نقش   

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

یااادگاایااری از  

 همتایان

 

شاااناختی )به 

 کار بستن(

قالاال از ح اااور در دوره و  

همچنین در طول دوره مطالعه 

 داشته باشد.

ی در جلسااااات مصاااااحلااه 

ر سااه بیما باروانپزشاکی مربی  

 ح ور پیدا کند.

در جلساااات بحث گروهی بعد 

از اتمااام مصااااحلااه مربی بااا 

جهت تجزیه و تحلیل  بیماران

ها و عالیم و شااناسااایی نشااانه

 ح ور فعال داشته باشد.

ول دوره سه مصاحله به ط در 

تاناهااایی و همچنین سااااه   

مصااااحلااه همراه بااا ساااایر   

هاا با بیماران بخش  گروهیهم

 انجام دهد.

های اختالل در عالیم و نشانه

درک، تفکر، هیجااان، حرکتی 

 و شناختی را تشخیص دهد.

طلق فرم ارزشیابی بالینی 

 دانشجویان دوره کارشناسی 

دو فرم طراحی شاااده جهت 

معاینه وضااعیت روانی بیمار 

را تکمیال و به مربی تحویل  

 دهد.

و  هامصاحله ح ور فعال در

هااای گروهی بعااد از بحااث

داشااته جلسااات مصاااحله  

 باشد.  



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

در جلساااات بحاث گروهی با  

همتایان بعد از اتمام مصاااحله 

بااا بیماااران جهاات تجزیااه و 

 ها وسااایی نشانهتحلیل و شانا 

 عالیم ح ور فعال داشته باشد.

بر اساس ارتلاط درمانی  مددجو با 2

چهار مرحله پپالئو و فرآیند 

 .برقرارکندپرستاری 

 

 ایفای نقش   

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ

یااادگاایااری از  

 همتایان

 

شاااناختی )به 

 کار بستن(

 روانی حرکتی

 عاطفی

و قالاال از ح اااور در دوره  

مراحل در طول دوره  نیهمچن

های ارتلاط درمانی را و تکنیک

 .کندمطالعه 

 ارتلااط درمانی  جلساااات  در

 دایح ااور پ ماریب یکبا  یمرب

 کند.

بعد  یجلساااات بحث گروه در

 جلسات ارتلاط درمانیاز اتمام 

 لیااو تاحل  هیااجاهاات تاجاز   

هااا و موانع ارتلاااط تاکنیااک 

انجام ارتلاط درمانی با حداقل  

 بیمار 2

 طلق فرم ارزشیابی بالینی

کارت تعامل دو جلساااه از  

جلسات ارتلاط درمانی را به 

هاماراه مشاااخاص کااردن    

هااای ارتلاااطی را تاکنیااک 

 مربی دهد. تحویل

فرم طراحی شااااده جهاات 

اجرای فرآینادپرساااتاری را  

 تکمیل و تحویل مربی دهد.  



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

ح اااور فعال داشاااته درمانی 

 باشد.

ارتلاط  جلسااات ،دورهطول  در

بر اساااس چهار مرحله  درمانی

ا بپپالئو و فرآیناد پرساااتاری  

  ند.کگزاربر ییبه تنهابیماران 

 

های جسمی از بیمار را با مراقلت 

رعایت موارد ایمنی و عالیم 

 روانپزشکی بیمار ارائه دهد. 

هاااای  باااخاااش 

روانااپاازشااااکاای،  

اورژانااااا  و 

هااای درماااناا اااه 

 روانپزشکی

 ایفای نقش

 سخنرانی

 بحث گروهی

 

 شناختی

 روانی حرکتی

 عاطقی

در هر شااایفاات کاااری طلق 

بندی انجام شاااده از تقسااایم

بایاماااارن بساااتااری بااخش   

 خون یری کند.

در هر شااایفاات کاااری طلق 

بنادی انجاام شاااده،   تقسااایم

 رعاایت را باا  داروهاای بیماار   

آماده و ارائه   صااحی  اصااول

 دهد.

عاادد  11انااجااام حااداقاال  

 خون یری

 11توزیع حااداقاال داروهااای 

 شیفت کاری

نظااارت و کمااک در ت اا یااه 

شیفت  11بیماارن حداقل در 

 کاری

انجام سایر پروسجرها حداقل 

 یک مورد

 فرم ارزشیابی بالینی طلق



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

در هر شااایفات کاری، ت  یه  

بیمااران را باا توجه به حواد    

ی بیمار   یهشاااایع در زمان ت

   انجام دهد.

سااااایار پاروسااایاجاارهااای     

و  ECGپرسااتاری)پانساامان، 

غیره( را با توجه به مشاااکالت 

 بیمار اجرا کند.

های قلل، و مراقلتبا روش درمانی  

آشنا شده و آن  ECTحین و بعد از 

 .ها را بکار گیرد

هاااای  باااخاااش 

روانااپاازشااااکاای،  

اورژانااااا  و 

هااای درماااناا اااه 

 روانپزشکی

بحااث گروهی، 

 ایفای نقش

 شناختی

 روانی حرکتی

 

را   Ectهاای قلل از  مراقلات 

 مطالعه نماید.

را  ECTهاای قلل از  مراقلات 

 ارائه دهد.

را  ECTهااای حین مراقلاات

 ارائه دهد.

را  ECTهاای بعد از  مراقلات 

 ارائه دهد.     

ح ااور حداقل در یک جلسه 

ECT   های و انجاام مراقلت

 مربوطه

هاای قلل از   ی مراقلات ارائاه 

ECT  بیمار  3حداقل 

 طلق فرم ارزشیابی بالینی



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

بیماران و در  آموزشی نیازهای 

 را بیمار خانواده صورت امکان 

شناسایی و جهت رفع آن ها تالش 

 نماید.

 

هاااای  باااخاااش 

روانااپاازشااااکاای،  

اورژانااااا  و 

هااای درماااناا اااه 

 روانپزشکی

بحااث گروهی، 

 ایفای نقش

 شناختی

 عاطفی

 

را  بیماران آموزشااای نیازهای

 شناسایی کند.

خانواده   آموزشااای نیاازهای 

 بیماران را شناسایی کند.

به صااورت شاافاهی و کتلی به 

هااا ی آنبیماااارن و خااانواده

 آموزش ارائه دهد. 

اارئه آموزش رسااامی حداقل 

 دو بیمار

طلق فرم ارزشااایابی بالینی 

ارائااه یااک عاادد پاامفلاات  

آموزشی با توجه به نیازهای 

آموزشی بیماران بخش ارائه 

 دهد.

در هر زمااان بااا توجااه بااه 

مشااکالت و نیازهای بیماران 

ها آموزش و اطالعاات به آن 

 . ارائه کند

باا محی  درمااانی آشااانااا شاااونااد   

پیشاانهاداتی را برای ت ییر ، حفو و 

 ارتقای آن بدهند.

 

هاااای  باااخاااش 

روانااپاازشااااکاای،  

اورژانااااا  و 

هااای درماااناا اااه 

 روانپزشکی

بحااث گروهی، 

 ایفای نقش

 شناختی

 روانی حرکتی

 

های بخش در خصااوو وییگی

ی بعد از مطالعهروانپزشاااکی، 

به صاااورت گروهی بحث قللی 

 .نمایند

محی  فیزیکی بخش را بااا   

های ارائه شاااده لیساااتچک

 هایتوس  مربی در قالب گروه

بازرسااای حداقل ساااه دفعه 

 بخش

 بالینیطلق فرم ارزشیابی 

)چک لیست تکمیل شده به 

همراه گزارش کتلی از تجزیه 

و تحلیل محی  و پیشنهادات 

 را ارائه دهد.(



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

ساااه یااا چهااار نفره تکمیاال  

 نمایند.  

به صااورت هوشیارانه ت ییرات 

رسان محی  درمانی را آساایب

شاااناساااایی و گزارش نماید. 

ها همچنین جهت اصاااالح آن

 تالش کند.  

با داروهای مورد استفاده در  

شده و بیماریهای روانی آشنا 

های پرستاری متناسب با آن مراقلت

را ارائه دهد. 

 

های بخش

روانپزشکی، 

اورژان  و 

های درمان اه

 روانپزشکی

کااناافااراناا    

 دانشجویی،

بحااث گروهی، 

 ایفای نقش

دارویی بااا داروهااای هر طلقااه 

 آشنا است.

موارد مصرف داروهای متداول 

 داند.را می

عوارض جانلی داروهای متداول 

 تواند نام بلرد.میرا 

عوارض جااانلی داروهااا را در 

بیماارن شااناسااایی و اقدامات  

 11کامل با حداقل با  آآشنایی

داروی مااتااداول)لاایااتاایاام،   

والپروات ساادیم، هالوپریدول، 

ها، رساااپیریدون، بنزودیازپین

کاوئایاتایاااپایان، الانزاپین،        

، فاالااوکساااتین، سااارترالین 

 (پریدینپروپرانول، بی

 طلق فرم ارزشیابی بالینی



 عرصه یادگيري اهداف رفتاري ردیف

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

سطح 

 یادگيري

Learning 

level 

 فعاليتهاي یادگيري

Learning activities 

 روش ارزیابی حداقل هاي یادگيري

پرساااتاری مناساااب را انجام 

 دهد.  می
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 تبریز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 پرستاري و مامایی دانشکده 

  پزشکیعلوم  توسعه آموزشدفتر 

 فرم ارزشيابی بالينی دانشجویان دوره کارشناسی 

 

 معیار اول:

 حرفه ای-رعایت مسائل اخالقی

 

 نظیر: 

 رعایت وقت شناسی 

 آراست ی ظاهری 

 رعایت للاس فرم دانش اه و اتیکت 

 احساس مسئولیت 

  ارتلاط مناسب با اواحترام به بیمار و 

 هااحترام به پرسنل و ارتلاط مناسب با آن

3 2 1 

 معیار دوم:

 های تخصصی بخش مربوطهمهارت

 

 نظیر:

 های تخصصی بیماران واگ ار شده در راستای اهداف توانایی انجام مراقلت

 کارآموزی مربوطه)ضمیمه در طرح درسی(

  بیماران بر اساس اصول پراکتیکالدقت در انجام مراقلت از 

 آموزش به بیمار و خانواده وی

12 11 11 9 8 7 6 1 4 3 2 1 

 معیار سوم:

 مهارت های علمی و شناختی

 

 نظیر:

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

  های ارائه شده از ها و گزارشارائه کنفران

 طرف مدرس محترم مربوطه

 

1 4 3 2 1 

 

 

 



 ايحرفه مسائل اخالقی و نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیف

 

 (3تا  1)

 

 مهارت هاي تخصصی بخش مربوطه

 (11تا  1)

 

 

 هاي علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1)

 نمره نهایی
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 ايحرفه مسائل اخالقی و نام و نام خانوادگی دانشجویان ردیف

 

 (3تا  1)

 

 مهارت هاي تخصصی بخش مربوطه

 (11تا  1)

 

 

 هاي علمی و شناختیمهارت

 (5تا  1)

 نمره نهایی
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یان باشد. همچنين، دانشجور استفاده میالزم به ذکر است که دانشجویان موظف به رعایت لباس فرم بوده و داشتن اتيکت شناسایی اجباري بوده و نمره در نظر گرفته شده براي دقت د

 کسر نمره منظور نبوده و باید طبق مقررات آموزشی عمل گردد. حق غيبت از بخش را  نداشته و این موارد

 

 استاد بالینی              ناظر بالینی                                   مدیر گروه                     معاونت آموزشی دانشکده

 

 

 رونوشت به معاونت آموزشی بیمارستان

 

 
 


