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    13/2/1331  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

اولیه بتواند در کار گیری اصول خدمات بهداشتی انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا با به  :هدف كلي نظری

پرستاری بهداشت جامعه تدابیر مناسب جهت حل مشکالت جامعه ارائه نماید. قالب فرایند  

آموزش بهداشت، ، کسب مهارت های الزم در زمینه سالمت جامعه)مراکز بهداشتی درمانی شهری(هدف از کارآموزی پرستاری : هدف كلي كارآموزی

با وظایف پرستاری بهداشت در مراکز و پایگاه های  دانشجویان در طی این واحد باشد. می مدارس بهداشت و خانواده ن، پایش رشد کودک، تنظیمواکسناسیو

خواهند داشت. نیز ده و تمرین عملیشبهداشتی آشنا   

 د:در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیر)ان( قادر باشن اهداف اختصاصی )رفتاری(:

  حیطه شناختی:

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

 نماید.  در تیم بهداشتی را بیان  پرستار سالمت جامعه یگستره کار -4

 نقشها و فعالیتهای پرستار سالمت جامعه در تیم سالمت را شرح دهد.  -3

 ا توضیح دهد.سالمت و طیف سالمت و بیماری ر -4

 سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط با آن را بیان نماید. -5

 و مراقبتهای بهداشتی اولیه را شرح دهد.سیستم شبکه   -2

 نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت را ذکر نماید.  -1

 با نقش پرستار در اقتصاد سالمت آشنا شود.  -8

 شود.با گروه و پویایی گروه و نقش پرستار در آن آشنا   -3

 با نحوه کار با گروههای آسیب پذیر آشنا شود.  -13

 ذکر نماید.  بهداشتی  های مراقبت  و تاثیر آنرا در ارائه  نموده  را تعیین  جامعه  موثر برسالمت و بهداشت  عوامل  -11

  ایران شرح دهد. را با ذکر الویتهای بهداشتی در  ایران در دنیا و  بهداشتی  خدمات  ارائه  نظام  -14

 ایمن سازی در ایران و نحوه انجام آن آشنا شود.با   -13
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 بهداشت مدارس ونقش های پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد. -14

 با اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک)پیشگیری از عوارض زیستی فرهنگی و اجتماعی( آشنا شود.  -15

 د.ده مبهداشتی مادر و کودک را انجااقدامات مناسب جهت رفع نیاز های دانش و مهارت الزم با  -12

 د.خاص مددجویان انجام دهرایط ش و روش های مختلف تنظیم خانوادهبا دانش و مهارت کافی در خصوص  مشاوره تنظیم خانواده را   -11

 .دبه کار گیررا  جهت افزایش آگاهی و تغییر رفتار مددجویان وش های مختلف آموزش بهداشت ر -18

 د.کاهش عوارض واکسیناسیون بکار گیرو روش های مراقبتی آن ها را در هنگام واکسیناسیون مددجویان جهت واکسن دانش خود در خصوص انواع  -13

 .دبکار گیر  برنامه تغذیه ای کودکان دانش و مهارت خود را هنگام آموزش -43

 د.نوار و کارت پایش کودک آشنا شوپرونده بهداشتی خا با -41

 د.را به درستی تکمیل نمای ودکرونده بهداشتی خانوار و کارت پایش کپ  -44

 د.ازدید بهداشتی مدارس را انجام دهبرنامه ب -43

 .دطراحی و اجرا نمای نیاز های بهداشتی دانش آموزانبرنامه آموزش بهداشت مدارس را بر اساس  یک  -44

 حیطه عاطفی:    . با

 د.نمراقبین سالمت و مددجویان برقرار کن ارتباط مناسب با -1

 د.نجویان، با مراقبین سالمت همکاری نمایدر ارائه خدمات به مدد -4

 های گروهی هماهنگی وهمکاری الزم را داشته باشند. درانجام فعالیت -3

 حیطه روانی حرکتی:

 د.نکن ا دقت و به طور صحیح کنترل معیار های پایش رشد کودک  شامل قد، وزن و دور سر را ب  -4

 .دنکنترل کنوزن، قد و فشارخون مددجویان را با دقت و به طور صحیح   -5

 را انجام دهند. و سربازان  سیون دانش آموزانواکسینا -2

 د.نرا در صورت نیاز انجام ده برنامه های غربالگری دانش آموزان و معاینات دوره ای -1

 د.نرا اجرا نمایبرنامه ریزی صحیح بهداشتی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت مددجو براساس فرآیند پرستاری  -8
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 روش های تدریس:

                         هکارگا                                                                                                  نمایش عملی                                                                               بحث                                                                                            پرسش و پاسخ                                                                                                                                 سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار             

 مراکز سالمت جامعه شهریآموزش مهارت های عملی و مشاهده پروسیجرها در سایر) بنویسید(:               
  )ئوری )آموزش به مددجوآموزش ت                

 

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، ماژیکبرد وایت  ،کامپیوتر، ویدئو پروژکتور
 مراکز سالمت جامعه شهریوسایل و تجهیزات موجود در             

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  در فسمت مربوط به اهداف اختصاصی ذکر شدهرفتاری  کسب اهداف 

 تدریس(:تکالیف یادگیری) بعد 

 در فسمت مربوط به اهداف اختصاصی کسب اهداف رفتاری ذکر شده

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 
 کالس در  بموقع حضور   

 گروهی  بحث در  مشارکت   

 کنفرانس  ارائه  

  رعایت یونیفرم و نصب اتیکت شناسایی 

  ارآموزیدر جلسات کعدم غیبت حضور به موقع و فعال در کارآموزی و 

 گروهی  ارائه کنفرانس ها و بحث های شرکت فعال در   

  تکلیف ارائه 

 

 : مجازها         

 نیاز( صورت صرفاً در ( کالس از خروج و ورود 
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 محدودیتها:

  خواهدشد.نمره از نمره کل کسر 4 صورت استفاده از آن توسط دانشجوکارآموزی ممنوع بوده و درکالس و استفاده از موبایل در   -1

 کارآموزی مطابق با قوانین آموزش برخورد خواهد شد.کالس و در صورت غیبت غیرموجه در   -4

 در صورت غیبت بیش از حد مجاز مطابق با قوانین آموزش واحد کارآموزی برای دانشجو حذف خواهد شد. -3

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 ه کنترل عفونت در واحد واکسیناسیونرعایت احتیاطات استاندارد مربوط ب -1

 حفظ اصول ایمنی مربوط به نوزادان و کودکان -2

 فهرست منابع درسی:

  1381. تهران. جامعه نگر. 1حسینی وحیده، جعفری ورجوشانی نسرین. پرستاری بهداشت جامعه 
  1384.تهران: نشر جامعه نگر.-3و4و1ایلدر آبادی، اسحاق . درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 
  .1385صول و کلیات خدمات بهداشتی.تهران. آثار سبحان. چاپ سوم. 1باقیانی مقدم محمد حسین، احرام پوش محمدحسن 
  .1381گلشن فومنی محمدرسول. پویایی گروهی و اندازه گیری پویش های گروه. تهران.پژوهش  
 .1382شفیع آبادی عبداله. پویایی گروه و مشاوره گروهی.تهران. رشد 
  .ی. تهران. صنندوق کودکنان   ساز منیا یبرنامه و راهنمامولف کمیته کشوری ایمن سازی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 1334سازمان ملل متحد)یونیسف(. 

 1314چهر،.1:  تهران.  بهداشتی  های واولویت  بهداشت  آموزش.  پیشه  دل  واسماعیل  سرشت  حلم 

 1312، سماط.1:  تهران.  افضلی  ملک ودکتر  شجاعی  حسین دکتر : ترجمه.  بهداشتی  خدمات  اتکلی.  ،ک  وپارک  ،جی  پارک 
 Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster. Public health Nursing: Population-centered Health Care in the 

Community.8
th

  

 تهای کشوری مربوط به مراقبین سالمدستورالعمل  کتب مربوط به 

 بوکلت ها و جزوات موجود در مرکز سالمت 
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 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 
 صحیح / غلط جورکردنی

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد( 00 برابر و در کارآموزی  02برابر در درس نظری ، 02) نمره قبولی از    

 %10 و پروژه: عملی انجام تکالیف %5 مشارکت کالسی: %5 حضور و غیاب کالسی: 

 %60 امتحان پایان ترم: %20 امتحان میان ترم: کوئیز:

 سایر موارد:

 ارزشیابی: 

 بالینی:     

 6   عمومی     ارزشیابی -1

 11تخصصی     ارزشیابی  -2

 3    وزانه     کنفرانس ر -3
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه
 روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

1 
طبننننق روش 
تنندریس ذکننر 

 شده

31/2/31  
 دانشکده 2-4

 تاریخچه بهداشت و گستره کاری  پرستاری سالمت جامعه
 معصومه مقدم

4 
طبق روش 

ذکر تدریس 
 شده

5/1/31  

 دانشکده 13-8
 طیف سالمت و بیماری و عوامل تعیین کننده سالمت

 معصومه مقدم

3 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

5/1 /31  

 دانشکده 14-13
 ایمن سازی

 معصومه مقدم

4 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

1/1/31  

 دانشکده 2-4
 ایمن سازی

 معصومه مقدم

5 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

14/1/31  

 دانشکده 2-4
 اهمیت نقش پرستاری در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک

 معصومه مقدم

2 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

13/1/31 

 دانشکده  13-8
 سطوح پیشگیری، مراقبتهای بهداشتی اولیه

 معصومه مقدم

1 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

13/1/31  

 دانشکده 14-13
پرستار و اقتصاد سالمت نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت،  

 معصومه مقدم

8 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

41/1/31  

 دانشکده 2-4
 پویایی گروه

 معصومه مقدم

3 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

48/1/31  

 دانشکده 2-4
های ارایه دهنده خدمات نظام  

 معصومه مقدم

13 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

3/8/31  

 
 دانشکده 13-8

پرستار سالمت جامعه در تیم سالمت، اصول نیاز  های ها و فعالیت نقش

 معصومه مقدم سنجی بهداشت جامعه

11 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

3/8/31  

 دانشکده 14-13
 پرستاری بهداشت مدارس

 معصومه مقدم

14 
طبق روش 
تدریس ذکر 

 شده

5/8/31  

 دانشکده 2-4
های آسیب پذیر کار با گروه  

 معصومه مقدم
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طبق روش  1
ذکر تدریس 
 شده

برطبق برنامه 
کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

آشنایی با مرکز بهداشتی، چگونگی ثبت اطالعات در سامانه سیب، وظایف 

پرسنل، چگونگی زمان مراجعه مددجویان، نحوه استفاده از قطره های مکمل، 

نحوه کنترل معیارهای رشد و نمو کودک و اقدامات الزم در برخورد با 

 ویانمددج

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  4
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از کنفرانس تغذیه تکمیلی از دانشجویان

انجام معیارهای رشد کودک شامل کنترل قد، وزن و دور سر، تکمیل کارت 

استفاده از قطره های مکمل  رشد کودک، تکمیل دفاتر موجود، آموزش نحوه

 به مادر، آموزش تغذیه تکمیلی، آموزش نحوه استفاده از مسواک انگشتی

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  3
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از کنفرانس روشهای پیشگیری از بارداری

 مددجویان قبل، آموزش روشهای پیشگیری از بارداری بهانجام اقدامات روز 

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  4
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از کنفرانس واکسیناسیون

 انجام اقدامات روز قبل، آشنایی با انواع واکسن ها و زمان و نحوه تزریق آنها،

نحوه ثبت اطالعات مربوط به واکسن در کارت رشد و نحوه ثبت آن در دفاتر، 

 آموزش نکات مربوط به واکسیناسیون به مادر)والدین(

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  5
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

فرم های بهداشت مدارس و غربالگری انجام اقدامات روز قبل، آشنایی با 

و انجام معاینات   دانش آموزان، در صورت امکان بازدید بهداشتی مدارس

 غربالگری

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  2
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از کنفرانس رشد و تکامل

 ز قبلانجام اقدامات رو

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  1
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از کنفرانس ارتباط والدین با کودک

 والدین با کودکات روز قبل، آموزش چگونگی ارتباط انجام اقدام

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  8
ذکر تدریس 
 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

مرکز  13-8
سالمت 
 شهری

 پرسش از روش های پیشگیری از حوادث در کودکان

انجام اقدامات روز قبل، آموزش روش های پیشگیری از حوادث در کودکان 

 به والدین

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم

طبق روش  3
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

 BSEپرسش از نحوه شیردهی به کودک، پرسش از نحوه 

انجام اقدامات روز قبل، آموزش شیردهی کودک به مادر در صورت لزوم، 

سودابه مهدی زاده ، 
 معصومه مقدم
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ههاگرو  به مددجویان در صورت لزوم BSEآموزش نحوه  

طبق روش  13
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

ههاگرو  

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  11
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

 گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

کاراموزی 

روههاگ  

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

 کاراموزی

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

 یکاراموز

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

 کاراموزی

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

 اموزیکار

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

برطبق برنامه 

 کاراموزی

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

طبق روش  21
تدریس ذکر 

 شده

 برطبق برنامه

 کاراموزی

  گروهها

13-8 مرکز  
سالمت 
 شهری

سودابه مهدی زاده ،  انجام اقدامات روز قبل
 معصومه مقدم

 


