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 دانشکده پرستاری زنجان :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

 سالمت جامعه گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  جامعه سالمت پرستاری عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  تئوری نوع واحد درسی:

 3ترم تحصیلی:   کارورزی: واحد 2آموزی: کار عملی:  5/1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماهیا روز
89سال: کارآموز  کارورزی: روز 21 کارآموزی: عملی:  جلسه 22نظری:   

 بخش:

 1و 11درمانگاه

 کد درس:

1311033 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه  جدیدترین تاریخ تصویب

آموزشی توسط وزارت بهداشت: 

11/11/1389 

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: یاردست

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت جامعهرشته تحصیلی:   معصومه مقدمنام و نام خانوادگی: 

 مربی هیات علمیرتبه علمی:  کارشناس ارشدمقطع تحصیلی:  

 18130591090شماره تماس: 
                           پست الکترونیک:

masoumemoqaddam@gmail.com     
 

    دانشکده پرستاری زنجان درس محل کار:آ

   ملیحه جاویدپورنام و نام خانوادگی سایر مدرسان:

 تاریخ تدوین طرح درس: روش برگزاری برنامه:

 11/10/1389 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری 

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

11/11/1389 

 

 

شماره 

 جلسات

بازنگری 

 شده:

 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

10/18/1389 

 اهداف آموزشی
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 حیطه شناحتی

 .دهد شرح اختصار به تاكنون باستان دوران از را جامعه سالمت تاریخچه و بهداشت تحول سير -1

 .نماید بيان را بهداشتي تيم در جامعه سالمت پرستار كاری گستره -2

 .دهد شرح را سالمت تيم در جامعه سالمت رستارپ فعاليتهای و نقشها  -3

 .دهد توضيح را بيماری و سالمت طيف و سالمت -4

 .نماید بيان را آن با مرتبط راهبردهای و پيشگيری سطوح -5

 .دهد شرح را اوليه بهداشتي مراقبتهای و شبكه سيستم  -6

 .نماید ذكر را سالمت ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریه  -7

 .شود آشنا سالمت اقتصاد در پرستار نقش اب  -8

 .شود آشنا آن در پرستار نقش و گروه پویایي و گروه با  -9

 .شود آشنا پذیر آسيب گروههای با كار نحوه با  -11

 .نماید ذكر بهداشتي هایمراقبت ارائه در آنرا تاثير و نموده تعيين را جامعه بهداشت و برسالمت موثر عوامل -11

  .دهد شرح ایران در بهداشتي الویتهای ذكر با را ایران و دنيا در بهداشتي خدمات ارائه نظام  -12

 .شود آشنا آن انجام نحوه و ایران در سازی ایمن با  -13

 .دهد شرح را مدارس بهداشت پرستار های ونقش مدارس بهداشت -14

 .شود آشنا( اجتماعي و فرهنگي زیستي عوارض از پيشگيری)كودک شدر و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار نقش اهميت با -15

 را بشناسد جایگاه پرستار در پزشک خانواده -16
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 :حیطه روانی حرکتی 

 بزرگساالن واكسيناسيون( الف

 كند انتخاب مددجو برای را نظر مورد واكسن -1

 كند تعيين خوبي به را واكسن تزریق مناسب موضع -2

 نماید تميز الكل پد با صحيح روش به را نظر مورد محل -3

 نماید تلقيح درستي به را واكسن-4

 كند واكسيناسيون وكارت دفتر وارد را اطالعات دقيق بطور -5

 كند مشخص را واكسيناسيون تزریق برای بعدی مراجعه تاریخ -6

 .دهد ارائه مددجو به تزریق موضع از مراقبت زمينه در را  الزم های آموزش-7

 پایش واحد و كودک بهداشت( ب

 .كند برقرار ارتباط كودک با مناسب طور به-1

 .كند كنترل بدرستي را سر دور و وزن قد، شامل  كودک رشد پایش های معيار -2

 .دهد را الزم های آگاهي كودک به امكان صورت در و مادر به رشد پایش های معيار گيری اندازه از قبل -3

 .كند ثبت خانوار الكترونيكي پرونده و كودک دركارت دقيق طور به را شده گيری اندزه های معيار -4

 .دهد قرار كودک فيزیكي رشد كيفيت جریان در را مادر رشد، پایش نمودار روی از -5

 .دهد ارائه را الزم های آموزش ي كه مشكل رشد و تكامل دارندكودكان به مادران -6

 .دهد آموزش درما به را كمكي تغذیه به مربوط اصول -7

 .دهد آموزش مادر به را زندگي اول 6 طي در مادر شير از استفاده ویژه اهميت -8

 .دهد مادر به كمكي تغذیه شروع از بعد شده ایجاد احتمالي مسائل زمينه در را الزم های آگاهي -9

 .دهد آموزش مادران به و داند مي را آهن و ویتامين مولتي های قطره شروع زمان-11

 . دهد آموزش مادران به را دی ویتامين و آهن و ویتامين مولتي های قطره مصرف خصوص در مهم نكات-11
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 .دهد ارجاع را كودک نياز صورت در -12

 مادر بهداشت و باردار زنان از مراقبت و خانواده تنظيم( ج

 .كند برخورد كننده مراجعه با ، ارتباط فرایند طبق مناسب طور به -1

 .كند توصيه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي نظر تحت را خانواده تنظيم بمناس روش -2

 .كند ارائه كنندگان مراجعه به بدرستي  همكار/مربي نظر تحت را خانواده تنظيم مختلف های روش زمينه در الزم های آموزش -3

 .دهد ارائه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي نظر تحت درستي رابه خانواده تنظيم مختلف های روش معایب و مزایا -4

 .دهد آموزش بدرستي  همكار/مربي نظر تحت را شيردهي دوره در تغذیه اصول -5

 مدارس بهداشت -د

 .دهد انجام  همكار/مربي نظر تحت مناسب طور به را آموزان دانش غربالگری معاینات-1

 .كند بتث آموزان دانش سالمت شناسنامه در درستي به را غربالگری نتایج -2

 .كند رعایت را توام واكسيناسيون در توجه مورد نكات -3

 .نماید بازدید مناسب طور به بهداشتي نظر از را مدرسه -4

 .نماید تكميل درستي به را مدارس بهداشت فرم -5

 .نماید ارائه شده تكميل فرم مبنای بر پرستاری فرایند -6

 .كند طراحي آموزان دانش نياز متناسب آموزشي برنامه یک -7

 .نماید اجرا درستي به را آموزشي برنامه -8

 .نماید آماده و طراحي آموزان دانش برای آموزشي پمفلت یا پوستر یک-9

  از دوره مدرسه تا سالمندی افراد غربالگری و سالمت -ر               

 را انجام دهد غربالگری افراد سنين مدرسه از نظر پدیكولوز -1

 را اجرا نماید بهداشت دهان و دندان نظر از مدرسه نينس افراد غربالگری -2

 اندازه گيری كند را مراجعين دور كمر ، فشار خون وقد، وزن ،سالمت جهت بررسي -3
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 مورد بررسي قرار دهدطبق فرم مربوطه  از نظر مشكالت روانشناسي مراجعين را -4

 م را ارائه داده و یا ارجاع دهدمددجویان را بررسي كرده و در صورت لزوم آموزش های الز تغذیه وضعيت -5

 مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم ارجاع دهد مشكالت جنسي و رفتارهای پرخطر نظر از مددجویان را سالمت -6

 را انجام دهد غربالگری بزرگساالن از نظر كانسر كولون توسط تست فيتآموزش های الزم جهت  -7

 بالگری كندغر سرطان پستان نظر ازرا  باروری سنين افراد -8

 كنترل مادران باردار را تحت نظارت انجام دهد -9

 مادران را بعد از زایمان تحت نظارت بررسي كند -11

 را به درستي انجام دهد آموزش های الزم در زمينه مشكالت مربوطه در حيطه پرستاری -11

 ارجاع دهد. به مراكز مربوطه را افراد پر خطردر صورت لزوم  -12

 :حیطه عاطفی 

 اهميت دهد.های الزم جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه  به انجام آموزش

 

  

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

1-  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

 جهت جستجوی موارد در بحث های گروهی اینترنتاستفاده از : مجازها

 عدم استفاده غیر مجاز از موبایل، عدم تاخیر و تعجیل محدودیتها:
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 ش ارزشیابیرو

 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
چک 

 لیست
 مصاحبه

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 

Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 0 060 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ،  نمره،  عملی:  ........... (01ه: نظری نمر  01) از بارم بندی نمره 

 کار عملی: ...... نمره نمره 0تکالیف کالسی:  نمره 0حضور و مشارکت فعال: 

 امتحان میان ترم/ دوره: ..... نمره نمره 0کوئیز: 
امتحان پایان ترم/ دوره:  

 نمره14

 نمره 5/8نمره، فعاليت عملي  3نمره، فعاليت آموزشي  1نمره، ورود و خروج  2نمره ، حضور در تمام روزها  5/5كنفرانس کارآموزی:  سایر موارد:
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

 18  
 - - واکسیناسیون( الف

11و1 شماره بهداشت مركز كند مي انتخاب مددجو برای را نظر مورد واكسن -1  18   -دكتر پيامي ها خانم 

 جاویدپور-مقدم-دكترجعفری

11و1 شماره بهداشت مركز كند مي تعيين خوبي به را واكسن تزریق مناسب موضع -2  18  -مقدم-دكترجعفری ها خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره شتبهدا مركز نماید مي تميز الكل پد با صحيح روش به را نظر مورد محل -3  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز نماید مي تلقيح درستي به را واكسن-4  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز كند مي واكسيناسيون وكارت دفتر وارد را اطالعات دقيق بطور -5  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز كند مي مشخص را واكسيناسيون تزریق برای بعدی مراجعه تاریخ -6  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .دهد مي ارائه مددجو به تزریق موضع از مراقبت زمينه در را  الزم های آموزش-7  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 یدپورجاو

 - - پایش واحد و کودک بهداشت( ب  18 

11و1 شماره بهداشت مركز .كند مي برقرار ارتباط كودک با مناسب طور به-1  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 مي كنترل بدرستي را سر دور و وزن قد، شامل  كودک رشد پایش های معيار -2  18 

 .كند

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 كودک به امكان صورت در و مادر به رشد پایش های معيار گيری اندازه از قبل -3  18 

 .دهد مي را الزم های آگاهي

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 لكترونيكيا پرونده و كودک دركارت دقيق طور به را شده گيری اندزه های معيار -4  18 

 .كند مي ثبت خانوار

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 مي قرار كودک فيزیكي رشد كيفيت جریان در را مادر رشد، پایش نمودار روی از -5  18 

 .دهد

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 مي مادران به را الزم های آموزش نزولي رشد دارای ای و وزن كم كودكان مورد در -6  18 

 .دهد

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .دهد مي آموزش مادر به را كمكي تغذیه به مربوط اصول -7  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 
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 جاویدپور

 آموزش مادر به را زندگي اول ماه 4-6 طي در مادر شير از استفاده ویژه اهميت -8  18 

 .دهد مي

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 كمكي تغذیه شروع از بعد شده ایجاد احتمالي مسائل زمينه در را الزم های آگاهي -9  18 

 .دهد مي مادر به

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 دپورجاوی

 مي آموزش مادران به و داند مي را آهن و ویتامين مولتي های قطره شروع زمان-11  18 

 .دهد

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 را دی ویتامين و آهن و ویتامين مولتي های قطره مصرف خصوص در مهم نكات-11  18 

  .دهد مي آموزش مادران به

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .دهد مي ارجاع را كودک نياز صورت در -12  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 - - مادر بهداشت و باردار زنان از مراقبت و خانواده تنظیم( ج  18 

11و1 شماره بهداشت مركز .كند مي برخورد كننده عهمراج با ، ارتباط فرایند طبق مناسب طور به -1  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 توصيه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي نظر تحت را خانواده تنظيم مناسب روش -2  18 

 .كند مي

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 نظر تحت را خانواده تنظيم مختلف های روش زمينه در الزم های آموزش -3  18 

 .كند مي ارائه كنندگان مراجعه به بدرستي  همكار/مربي

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 نظر تحت درستي رابه خانواده تنظيم مختلف های روش معایب و مزایا -4  18 

 .دهد مي ارائه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي

11و1 شماره بهداشت ركزم -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 مي آموزش بدرستي  همكار/مربي نظر تحت را شيردهي دوره در تغذیه اصول -5  18 

 .دهد

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز كنترل مادران باردار را تحت نظارت انجام دهد-6    -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز مادران را بعد از زایمان تحت نظارت بررسي كند-7    -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 - - مدارس بهداشت -د  18 

 مي انجام  همكار/مربي نظر تحت مناسب طور به را آموزان دانش غربالگری معاینات-1  18 

 .دهد

11و1 شماره هداشتب مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .كند مي ثبت آموزان دانش سالمت شناسنامه در درستي به را غربالگری نتایج -2  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 رهشما بهداشت مركز .كند مي رعایت را توام واكسيناسيون در توجه مورد نكات -3  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 
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 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .نماید مي بازدید مناسب طور به بهداشتي نظر از را مدرسه -4  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .نماید مي تكميل درستي به را مدارس بهداشت فرم -5  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 اویدپورج

11و1 شماره بهداشت مركز .نماید مي ارائه شده تكميل فرم مبنای بر پرستاری فرایند -6  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .كند مي طراحي آموزان دانش نياز متناسب آموزشي برنامه یک -7  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .نماید مي اجرا درستي به را آموزشي مهبرنا -8  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .نماید مي آماده و طراحي آموزان دانش برای آموزشي پمفلت یا پوستر یک-9  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 - -  سالمندی تا مدرسه رهدو از افراد سالمت و غربالگری -ر  18 

11و1 شماره بهداشت مركز دهد مي انجام را پدیكولوز نظر از مدرسه سنين افراد غربالگری -1  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز نماید مي اجرا را دندان و دهان بهداشت نظر از مدرسه سنين افراد غربالگری-2  18  -مقدم-ترجعفریهادك خانم 

 جاویدپور

 مي گيری اندازه را مراجعين كمر دور وزن، فشار خون و قد، سالمت، بررسي جهت -3  18 

 كند

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز دهد مي قرار بررسي مورد روانشناسي مشكالت نظر از را مراجعين -4  18  -مقدم-ادكترجعفریه خانم 

 جاویدپور

 را الزم های آموزش لزوم صورت در و كرده بررسي را مددجویان تغذیه وضعيت -5  18 

 دهد مي ارجاع یا و داده ارائه

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 قرار سيبرر مورد پرخطر رفتارهای و جنسي مشكالت نظر از را مددجویان سالمت -6  18 

 دهد مي ارجاع لزوم صورت در و داده

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 تست توسط كولون كانسر نظر از بزرگساالن غربالگری جهت الزم های آموزش -7  18 

 دهد مي انجام را فيت

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز كند مي  غربالگری پستان سرطان نظر از را باروری سنين ادافر -8  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

 درستي به را پرستاری حيطه در مربوطه مشكالت زمينه در الزم های آموزش -9  18 

 دهد مي انجام

11و1 شماره بهداشت مركز -مقدم-هادكترجعفری خانم 

 جاویدپور

11و1 شماره بهداشت مركز .دهد مي ارجاع مربوطه مراكز به را خطر پر افراد لزوم صورت در -11  18  -مقدم-هادكترجعفری خانم 
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 جاویدپور

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،*توجه: تاریخ شروع و 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

 :آموزیکار در مهم نکات

 است ضروری كارآموزی محيط در شناسایي اتيكت نصب و یونيفرم رعایت -1

 شد خواهد نمره كسر به منجر آن ارائه در تاخير و شود ارائه كارآموزی اتمام از پس هفته یک تا نهایي گزارش -2

 شد خواهد اعالم ناتمام نمره نهایي، گزارش ارائه عدم صورت در -3

 ایجاد آموزش و خود برای مشكلي باشيد مراقب و شوید ظاهر آموزشي قوانين و شرع عرف، مطابق وزیكارآم های محيط در است خواهشمند -4

 ننمایيد

 صفر نمره  كسب حتي و نمره كسر به منجر كارآموزی محيط در مقرر تكاليف از غير اموری به پرداختن و انگاری سهل و نظمي بي هرگونه -5

 شد خواهد

 تكرار، صورت در و شد خواهد كسر نمره كل از نمره 2 آن از استفاده صورت در و است ممنوع كارآموزی حيطم در موبایل از غير مجاز استفاده -6

 شد خواهد منظور دانشجو برای صفر نمره

 شد خواهد برخورد آموزش قوانين با مطابق موجه غير غيبت صورت در -7

 شد خواهد ذفح كارآموزی واحد آموزش قوانين با مطابق مجاز حد از بيش غيبت صورت در -8


