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پرستاری ي مامایی زوجان  داوطکذٌ

 سالمت جامؼٍ : گريٌ آمًزضی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

بروامٍ ریسی ي ارزضیابی مراقبت َای پرستاری برای  :ػىًان ياحذ درسی

 سالمت جامؼٍ

پرستاری  :مرکس آمًزضی درماوی/ داوطکذٌ

 زوجان

 سالمت جامؼٍ :رضتٍ تحصیلی  :ياحذ درسی وًع

 کارضىاسی ارضذ:مطقغ تحصیلی :کاريرزی 1:کارآمًزی :ػملی 1:وظری تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی :کاريرزی 51:کارآمًزی :ػملی 17:وظری        تؼذاد ساػت

وظریٍ َا ي الگًَای پرستاری، اپیذمیًلًشی :  پیطىیاز 05 :کذ درس

پیطرفتٍ 

3    

 :سایر: سایر

 مشخصات مسؤل درس

 آمًزش پرستاری :رضتٍ تحصیلی وسریه جؼفری :وام ي وام خاوًادگی

 استادیار:رتبٍ ػلمی دکترا :مقطغ تحصیلی

 Jafari_ns@zums.ac.ir:پست الکتريویک 33148374:تماس ضمارٌ

 داوطکذٌ پرستاری. پردیس داوطگاٌ ػلًم پسضکی زوجان   :محل کار

 دکتر وسریه جؼفری  :(انمذرس)خاوًادگی مذرسوام ي وام 

 :بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ :تاریخ تذيیه طرح درس :وحًٌ برگساری ديرٌ

: ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌتاریخ   1397مرداد ماٌ ترکیبی مجازی حضًری 
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    2/5/1397 8 

اهذاف آموزشی 

 

تررسی هسائل، طراحی، اجرا ٍ ارزضیاتی ترًاهِ ّای سالهت جاهعِ تِ هٌظَر ارتقای کسة داًص ٍ هْارت در زهیٌِ ًیاز سٌجی،  :َذف کلی

 سالهت

  قادر تاضٌد (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیرترًاهِ آهَزضی در پایاى (:رفتاری)اَذاف اختصاصی: 

 حیطٍ ضىاختی: 

 هفَْم ترًاهِ ریسی تْداضتی ٍ هدل ّای هرتَطِ را ضرح دّد. 

  را تَضیح دّدرٍش ّای آى  ٍ ترًاهِ ریسی راّثردی. 

  ضرح دّد رٍش ّای جوع آٍری اطالعات را . 

 چگًَگی ضٌاسایی ًیاز ّا، هسائل ٍ الَیت تٌدی جوعیت ّا را تیاى ًواید. 

 چگًَگی ضٌاسایی ٍ اختصاظ هٌاتع ترای ترًاهِ ّای سالهت جاهعِ را ضرح دّد . 

 ِایدًن تیاىرا  هفَْم تازاریاتی در ترًاهِ ریسی سالهت جاهع..  

 چگًَگی ارزضیاتی ترًاهِ ّای سالهت را تَضیح دّد . 

 ًحَُ گسارش ًَیسی را  ضرح دّد . 

 حیطٍ ػاطفی :

 اّویت ترًاهِ ریسی ٍ ارزضیاتی در ترًاهِ ّای ارتقای سالهت را درک ًواید. 

 کسة ًوَدُ یا ارتقاء دّد را اًگیسُ ترای ترًاهِ ریسی ٍ ارزضیاتی کاهل ٍ جاهع. 

. 

  حرکتیحیطٍ رياوی: 

 رٍش ّای جوع آٍری اطالعات را  تکار گیرد. 

 یک هدل تْداضتی جْت ترًاهِ ریسی هداخالت تْداضتی را هَرد استفادُ قرار دّد . 
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 ًیازّا، هسائل ٍ اٍلَیت ّای جوعیت هَرد تررسی را تعییي ًواید. 

 جْت اجرای ترًاهِ ّای سالهت جاهعِ، هٌایع را ضٌاسایی ًوَدُ ٍ تِ کار گیرد. 

 ترًاهِ سالهت جاهعِ را تْیِ ٍ تدٍیي ًواید یک. 

 ترًاهِ سالهت جاهعِ اجرا ضدُ را هَرد ارزضیاتی قرار دّد. 

  تدٍیي ًوایدیک گسارش هٌاسة. 

 اصَل گسارش ًَیسی را در هتي ارائِ ضدُ تِ کار گیرد. 

 ترًاهِ ّای تْداضتی هَجَد در جاهعِ را هَرد تررسی ٍ ًقد قرار دّد. 

 ی در جاهعِ هَرد تررسی را هَرد ارزیاتی قرار دّدخطرات سالهت عوَم. 

. 

 :ريش َای تذریس

           ■                                                                                                                                               بحث گريَی         ■                                                                                                                                                               پرسص ي پاسخ                                         ■                                                                                                                                                                                      سخىراوی
ضبیٍ سازی ضذٌ             بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                   ■                               ومایص ػملی                                                                                                                                                                                                               ایفای              

                                                                                             Bedside teaching                                  

            (تیوارستاى ٍ هرکس تْداضت) ، حضَر در فیلدّای آهَزضی جاهعِ ارائِ تکالیف ٍ ًقد ٍ تررسی آى ّا(:    بىًیسیذ) سایر 

: مًاد ي يسایل آمًزضی

 ، هدارک ٍ پرًٍدُ ّای کاهپیَتری ٍ دستی هَجَد در هراکس تْداضتیترد ٍایت پَیٌت، پاٍر

 

: (حیه تذریس)تجارب یادگیری 

 ًحَُ اجرای ترًاهِ ّای تْداضتی تا هجریاى ٍ ارتثاط ، آهادُ سازی هطالة تدریس ضدُ ّر جلسِ ترای جلسِ تعد

 

(: بؼذ تذریس) تکالیف یادگیری
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پرٍشُ طراحی ضدُ در زهیٌِ یک ترًاهِ سالهت جاهعِ، ترًاهِ ریسی ٍ ارزضیاتی آى ارائِ گسارش 

 جَد تْداضتی ارائِ گسارش تررسی ٍ ًقد ترًاهِ ّای هَ

 

 

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

در  ضدُ تعییي آهَزضی تکالیف ٍ هٌاسة هَقع تِ اًجام آهَزضی، هثاحث در پَیا ٍ فعال ضرکت ،در کالس کاهل ٍ هَقع تِ حضَر: اوتظارات

 تدریس کیفیت ارتقاء جْت پیطٌْاد ٍ اًتقاد ارائۀ ،رًٍد تدریس

 ، خَدى ٍ آضاهیدى در حد ضرٍرت(ًیاز صَرت در ( کالس از خرٍج ٍ ٍرٍد هَتایل، کردى چک: مجازَا

 عدم اختالل در ًظن کالسی :محذيدیتُا

(: ػرصٍ/بالیىی/آزمایطگاَی/ػملیدريس )َای ایمىی تًصیٍ

 

 :فُرست مىابغ درسی

1-James F. McKenzie, Brad L. Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, Implementing, and Evaluating Health 
Promotion Programs: A Primer. San Francisco. Pearson Benjamin Cummings. Last Edition. 

 1391تاتستاى ،ٍزارت تْداضت، درهاى، آهَزش پسضکی ، راٌّوای ترًاهِ ریسی ٍ ارزضیاتی پرٍشُ ّای ارتقای سالهت، ترّوٌدپَر فرزاد -2

. چاج آخر. اًتطارات سواط. تْراى. کلیات خدهات تْداضتی، جلد دٍم. ضجاعی تْراًی حسیي، هلک افضلی، حسیي -3

 .1389. ًطر جاهعِ ًگر سالوی. هسعَدی اصل، اصَل هدیریت خدهات پرستاری،تْراى -4

 .1394. اًتطارات تطری. تْراى. اصَل هدیریت پرستاری. دّقاى ًیری ًاّید، صالحی تْویٌِ -5

سایت جاهع علَم پسضکی ایراى . جاهع تْداضت عوَهی کتاب. ضجاعی تْراًی حسیي ٍ ّوکاراى -6

 دیگر در ایي زهیٌِترٍز  ٍ کتة ٍ هجالت هعتثر -7
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 :روش ارزیابی

 مطاَذٌ ػملکرد

( چک لیست) 

 مصاحبٍ 

( ضفاَی) 
آزمًن کتبی 

  

ػیىی تطریحی 

گستردٌ 

پاسخ 

 

کًتٍ پاسخ 

 

چىذ گسیىٍ ای 

 
غلط / صحیح جًرکردوی 

  (:نمره 20از ) مره بارم بنذی ن

 (.می باشذ...... ، برابر 20نمره قبولی از )    

 10 :ي پريشٌ ػملی اوجام تکالیف 2:مطارکت کالسی 1: حضًر ي غیاب کالسی

 7 :امتحان پایان ترم:- امتحان میان ترم:- کًئیس

 :مًارد سایر
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 :جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ
 ريش ارائٍ جلسٍ

تاریخ 

 ارائٍ 

ساػت 

 ارائٍ 

مکان 

 ارائٍ
 استاد  (مًضًػات تذریس) ػىًان جلسٍ 

1.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

3/7/1397 10-8  
کالس 

 ارضذ

مفهوم برنامه ریسی بهداشتی و مدل ، ارائه طرح درس
 های مربوطه

 دکتر جؼفری

2.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

10/7/1397 10-8 
کالس 

 ارضذ
 دکتر جؼفری برنامه ریسی راهبردی

3.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

17/7/1397 10-8 
کالس 

 ارضذ

 روش های جمع آوری اطالعات 

 

 دکتر جؼفری

4.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

30/7/97 10-8 
کالس 

 ارضذ

لویت وچگونگی شناسایی نیاز ها، مسائل و ا

 بندی جمعیت ها 

 

 دکتر جؼفری

5.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

1/8/97 12-10 
کالس 

 ارضذ

و اختصاص منابع برای  چگونگی شناسایی

 برنامه های سالمت جامعه 

 

 دکتر جؼفری

6.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

15/8/97 12-10 
کالس 

 ارضذ

 مفهوم بازاریابی در برنامه ریسی سالمت جامعه 

 

 دکتر جؼفری

7.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

29/8/1397 12-10 
کالس 

 ارضذ

 چگونگی ارزشیابی برنامه های سالمت 
 دکتر جؼفری

8.  

 -سخىراوی

پرسص ي 

 پاسخ

6/9/1397 12-10 
کالس 

 ارضذ
 دکتر جؼفری نحوه گسارش نویسی  

 11/1397        :    تاریخ امتحان پایان ترم          میان ترم وذارد      : تاریخ امتحان میان ترم 

 


