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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 سالمت جامعهگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده عرصه درجامعه  سالمت پرستاری عنوان واحد درسی:

  پرستاریرشته تحصیلی: کارورزی در عرصه واحد درسی: نوع

 کارشناسی  مطقع تحصیلی: 2کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:  تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی 301کارورزی: کارآموزی: عملی:  نظری:       -تعداد ساعت

 و جامعه بهداشت پرستاری تئوری دروسپیشنیاز:   83 کد درس:

 جامعه بهداشت کارآموزی

8     

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت جامعه رشته تحصیلی: معصومه مقدم وادگی:نام و نام خان

 هیات علمی مربی رتبه علمی: کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 04321932090تماس: شماره
پست 

 masoumemoqaddam@gmail.comالکترونیک:

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 معصومه مقدم :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس اری دوره:نحوه برگز

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  21/33/42 ترکیبی مجازی حضوری
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 اهداف آموزشی

 در بتواند بهداشتی خدمات اصول گیری کار به با تا دانشجو به آن مبانی و عرصه بهداشت زمینه در الزم اطالعات و دانش انتقال: درس شرح

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

 به جامعه سطح در بهداشتی های مراقبت ارائه جهت در الزم های مهارت کسب جامعه، بهداشت عرصه در کارورزی از هدف هدف کلی:

 خدمات ارائه مختلف مراکز و ای حرفه بهداشت ها، محیط،پاراکلینیک بهداشت عمومی، اماکن مدارس، ،(منزل بازدید)خانواده بررسی صورت

 بهداشتی مراکز عرصه در حضور ضمن دانشجو کارورزی این طول در. باشد می پرستاری فرایند چهارچوب در و علمی اصول بر تکیه با سالمت،

 خدمات ارائه مراکز و مختلف های پاراکلینیک و DIC شهری، درمانی بهداشتی مراکز در الذکر، فوق موارد و روستا در بهداشت خانه و روستایی

 خواهد کسب بهداشتی های مراقبت ارائه در را الزم های مهارت و داشته حضور ای حرفه بهداشت و محیط بهداشت وضعیت بررسی جهت سالمت

 .کرد

 :)قادر باشند: (نا)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 حرکتی روانی حیطه و شناختی حیطه: 

 :روستا محیط( الف

 و شود آشنا مراکز این در ارائه قابل خدمات و سازمانی نظام جغرافیایی، حدود روستایی، بهداشتی مراکز فعالیت نحوه روستا، تاریخچه با 

 .دهد ارائه آن از گزارشی

 دهد انجام روستا آموزان دانش جهت را مدارس تبهداش کارآموزی در شده آموخته وظایف و ها نقش.  

 خانه به کننده مراجعه مددجویان جهت را شهری درمانگاه و بهداشتی مراکز بهداشت کارآموزی در شده آموخته وظایف و ها نقش 

 .دهد انجام بهداشت

 دهد گزارش مکتوب صورت به و تشخیص را روستا محیط بهداشت به مربوط بهداشتی مشکالت روستا محیط شناخت و بررسی ضمن. 

 دهد گزارش مکتوب صورت به و داده قرار شناخت و بررسی مورد روستا در را زائد مواد و زباله دفع و آوری جمع وضعیت. 

 نماید تعیین را مربوطه مشکالت و موارد آن، گزارش ضمن و نموده بررسی را روستا فاضالب دفع سیستم. 

 نماید پیگیری مربوطه مسئولین و روستا شورای طریق از و ارائه را روستا فاضالب دفع مسیست بهبود برای ممکن های حل راه. 

 بهداشتی وضعیت بهبود و اصالح جهت ممکن حلهای راه و نموده گزارش و بررسی ایمنی و بهداشتی ازنظرموارد را روستا حمام وضعیت 
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 .نماید پیگیری مربوطه مسئولین و روستا شورای طریق از و ارائه را روستا حمام

 نماید ارائه آن از گزارشی و بررسی را...(  و قنات چاه، کشی، لوله)روستا شرب آب به دسترسی و گندزدایی تامین، وضعیت. 

 کند پیگیری و نموده بیان را روستا آب بهداشتی وضعیت بهبود و اصالح جهت ممکن حلهای راه. 

 کند بررسی بهداشتی موازین با آنرا انطباق عدم یا و انطباق موارد و نموده یبررس را روستا مردم های سنت و عادات رسوم، و آداب. 

 نماید اقدام امکان حد در و بررسی بهورز همکاری با را بهداشتی غیر عادات اصالح و بهداشتی مناسب عادات ایجاد چگونگی. 

 های حل راه الزم آموزشهای ارائه ضمن و داده قرار شناخت و بررسی مورد بهداشتی وضعیت جهت از را غذایی مواد کننده تامین مراکز 

 .نماید ارائه را ممکن اصالحی

 الزم پیگیریهای و ها خانواده به بهداشت آموزش ارائه مربوطه، های فرم تکمیل به نسبت و نموده بازدید روستا بهورز همراه به منازل از 

 .نماید اقدام

 نماید ارائه را ممکن حلهای راه و تعیین را مربوطه مشکالت و موارد گزارش، یهته ضمن و آورده عمل به بازدید صنعتی مراکز از. 

 :بهداشت خانه( ب

 نماید ارائه آن از گزارشی و شده آشنا بهورزان وظایف شرح با. 

 نماید همکاری بهورزان با. 

 شود آشنا خانوار بهداشتی های پرونده با. 

 نماید ارائه مددجویان سایر و کودکان و مادران به را الزم های مراقبت. 

 موالید، سالمتی، های شاخص سنی، هرم وضعیت)دهد ارائه زیج در مذکور موراد با منطبق آن از گزارشی و شده آشنا حیاتی زیج با 

  .(... و بارداری از پیشگیری وسایل از استفاده پوشش تحت زنان ومیر، مرگ

 کند ائهار آن از گزارشی روستا ساکنان شغلی وضعیت بررسی ضمن. 

 کند ارائه آن از گزارشی روستا در بیماری وضعیت بررسی ضمن. 

 :مدارس محیط( ج
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 دهد شرح را آن اهمیت و آموزان دانش ای دوره معاینات. 

 نماید شناسایی...  و آموزشی روانی، جسمی، ابعاد در را آموزان دانش بهداشتی مشکالت. 

 دهد تشخیص گزارشی طی را مشکالت و مدرسه یکیفیز محیط بهداشت وضعیت استانداردها، با توجه با. 

 نماید ارائه را مدرسه فیزیکی محیط بهداشتی مشکالت حل برای ممکن های حل راه. 

 نماید ارائه را آموزان دانش بهداشتی مشکالت حل برای ممکن های حل راه. 

 معرفی فوق مراکز به تر دقیق معاینات و التمشک حل جهت را آموزان دانش و شناخته را مدراس بهداشت با مرتبط بهداشتی مراکز 

 .نماید

  :مسکن بهداشت و منزل بازدید( د

 1- (و خانواده فرد،)کند برقرار صحیح ارتباط مددجو با...  

 2- دهد توضیح ها خانواده برای بهداشتی پرونده تشکیل از هدف مورد در. 

 3- نماید تکمیل یا و تشکیل صحیح اصول رعایت با را خانوار جهت بهداشتی پرونده. 

 4- دهد انجام منزل بازدید اصول از کافی آگاهی و علم با را ها خانواده از بهداشتی های بازدید. 

 5- دو طی ها خانواده در پرستاری فرآیند اساس بر را پرستاری مناسب های تشخیص و نموده بررسی را ها خانواده بهداشتی مشکالت 

 .نماید اقدام منزل بازدید گزارش تهیه  هب نسبت و نموده ارائه بازدید روز

 انجام ها خانواده در پرستاری فرآیند براساس را مددجو سالمت ارتقاء و حفظ جهت در بهداشتی صحیح ریزی برنامه اجرای و تدوین 

 .دهد

 در شده اجرا بهداشتی های برنامه  و نموده ارائه ها خانواده بهداشتی مسائل حل جهت در مناسب های راهنمایی و عملی های آموزش 

 .نماید ارزشیابی را ها خانواده

  دهد ارجاع درمانی – بهداشتی مراکز به را مددجویان لزوم صورت در و نموده پیگیری را ها درخانواده موجود بهداشتی مشکالت. 
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  (:روستا ارزشیابی)  بهداشت خانه پوشش تحت روستای محیط بهداشت( ح

 نماید تهیه مشکالت از فهرستی و داده تشخیص شده ارائه های محور اساس بر را روستا بهداشتی مشکالت. 

 دهد ارائه پرستاری فرآیند با ومطابق امکانات براساس را مشکالت حل برای عملی حلهای راه و ها طرح. 

 نماید شرکت اماکن از بازدید هنگام به بهداشتی های فعالیت در. 

 نماید رجاعا مربوطه واحدهای به را دار مشکل موارد. 

 نماید تهیه را اماکن از بازدید و روستا محیط بهداشت به مربوط های گزارش. 

 خانه و توانبخشی ، MSبه مبتال بیماران از حمایت مرکز مهرانه، شهری، بهداشتی مراکز کلینیک، پاراکلینیک، مراکز(خ

 :سالمندان

 درمانی، متادون ازدواج، از قبل های آموزش با آشنایی رفتاری، بیماریهای با مبارزه سل، با مبارزه مراکز در شده ارائه های فعالیت با 

 .شود آشنا سالمندان خانه و DIC مرکز درمانی، گفتار کاردرمانی، ،MS مرکز مهرانه، توانبخشی، مرکز

 دهد راارائه مراکز این در شده ارائه های فعالیت خصوص در دقیق و کامل گزارش. 

 عاطفی حیطه: 

 -1 کنند برقرار مددجویان و خدمت دهندگان ارایه/سالمت مراقبین با ناسبم ارتباط. 

 2- نمایند همکاری خدمت دهندگان ارایه/ سالمت مراقبین با مددجویان، به خدمات ارائه در. 

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

  

 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                                   ایفای نقش                                                                                                                                                         بحث گروهی                                                                                     پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                       شبیه سازی شده           بیمار                                                                         کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی

               ، پر کردن پرسشنامهپخش کلیپ مربوطهسایر) بنویسید(:     
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 مواد و وسایل آموزشی:

 (پروژکتور ویدئو) پاورپوینت ، برد وایتکارگاه: 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 کالیف یادگیری) بعد تدریس(:ت

 کارآموزی های بخش و بازدید مراکز ها، کارگاه در فعال و بموقع حضور -1

 مدارس و روستا در بهداشت آموزش کالس برگزاری -2

  روستایی جامعه در پرستاری فرایند و بهداشتی وضعیت گزارش -3

 آن مکتوب گزارش ارائه و منزل بازدید انجام -4

 داشتبه خانه در عملی های فعالیت -5

  واکسیناسیون انجام نحوه مورد در دقیق و صحیح اطالعات داشتن -6

 واکسیناسیون اجرای با رابطه در الزم های آموزش ارائه -7

  کودک دقیق و صحیح پایش -8

 بارداری از پیشگیری های روش ارائه -9

  خانواده تنظیم روشهای به مربوط  های آموزش ارائه -11

 توانبخشی، مرکز درمانی، متادون ازدواج، از قبل های آموزش با آشنایی رفتاری، بیماریهای با مبارزه سل، با مبارزه مراکز از گزارش -11

 سالمندان خانه و DIC مرکز درمانی، گفتار کاردرمانی، ،MS مرکز مهرانه،
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 پس هفته یک تا رحداکث شده تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به مراکز بازدید و مراکز تعیین شده؛ ارایه ،کارگاه هادر  موقع به حضورانتظارات: 

 بی ونهگ هر ،کارآموزی جلسات در غیبت عدم و کارآموزی در فعال و موقع به حضور، شناسایی اتیکت نصب و یونیفرم رعایت ، کارورزی پایان از

  .شد خواهد درس این از صفر نمره کسب حتی و نمره کسر به منجر رورزی،کا محیط در مقرر تکالیف از غیر اموری به پرداختن یا و انگاری نظمی،سهل

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 محدودیتها:

 .کسرخواهدشد کل نمره از نمره 4 دانشجو توسط آن از استفاده درصورت و بوده ممنوع کارآموزی و کالس در موبایل از استفاده -1 

 .دش خواهد برخورد آموزش قوانین با مطابق کارآموزی و کالس در موجهغیر غیبت صورت در  -2

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

 رعایت اصول مناسب در محیط های کارآموزی -4

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

 

 ت منابع درسی:فهرس

  

 

 روش ارزیابی:

 روستا کارورزی( الف

 نمره 5/6                                          روستایی درجامعه پرستاری فرایند و بهداشتی وضعیت گزارش

 مرهن 5/3                                                                 روستا در بهداشت آموزش کالس برگزاری
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 نمره 5/4                                         آن گزارش ارائه و پرستاری فرآیند نوشتن و منزل بازدید انجام

 نمره 5/1                                                                       بهداشت خانه در عملی های فعالیت

 نمره 4                                                                                   رفتاری و اخالقی معیارهای

 شهری درمانی بهداشتی مرکز کارورزی( ب

 نمره 3                                      واکسیناسیون انجام نحوه مورد در دقیق و صحیح اطالعات داشتن

 نمره 4                                                   اکسیناسیونو اجرای با رابطه در الزم های آموزش ارائه

 نمره 5                                                                آموزش ارائه و کودک دقیق و صحیح پایش

 نمره 1                                                              بارداری از پیشگیری مناسب های روش ارائه

 نمره 3                                                 خانواده تنظیم های روش به مربوط  های آموزش  ارائه

  نمره 4                                                                                  رفتاری و اخالقی معیارهای

 :سالمندان خانه و توانبخشی ،MS به مبتال بیماران از حمایت مرکز مهرانه، شهری، بهداشتی مراکز متادون، کلینیک کلینیک،پارا مراکز( ج

 نمره 4                                                                                           پاراکلینیک مراکز گزارش

 نمره 5            سالمندان خانه و توانبخشی ،MS به مبتال بیماران از حمایت مرکز مهرانه، از بازدید گزارش

 نمره 8                                           شهری بهداشتی مراکز متادون، کلینیک پاراکلینیک، مراکز گزارش

                                                                                                                                        نمره 3                                                                                       رفتاری و اخالقی معیارهای 
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 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

صحیح / 

 غلط

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 30، برابر 20) نمره قبولی از    

 حضور و غیاب کالسی: 
و ارائه مصاحبه  مشارکت کالسی

  :انجام داده 
 و پروژه: عملی انجام تکالیف

  امتحان پایان ترم:   کوئیز:
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 :زمانی ارائه برنامهجدول 

 مدرسين موضوع جلسه ساعت تاريخ روز جلسه

 جلسه ی اول

کارگاه آشنايی با 

کارآموزی بهداشت جامعه 

 در عرصه

 درس طرح مقدمه، 8-31 31/33/79 شنبه

 رانيا یدرمان یبهداشت شبکه

 خانه در شده انجام یتهايفعال یمعرف

 بهداشت

 جامعه یبررس نديفرآ با يیآشنا

 استراحت

 یبهداشت یها اخصش

 ونيناسيواکس

   مددجو به آموزش

 

 معصومه مقدم

 جلسه ی دوم

 با يیآشنا کارگاه

 جامعه بهداشت یکارآموز

 عرصه در

 مدارس و یعموم اماکن بهداشت 8-31 31/33/79 شنبهيک

 سل با مبارزه

 سالمندان و یتوانبخش مرکز با يیآشنا

 استراحت

 یپرستار نديفرا و منزل ديبازد

  DIC با يیآشنا ،یرفتار یها یماريب کنترل

 یگفتاردرمان ،یکاردرمان

 MS انجمن و مهرانه با يیآشنا

 يینها گزارش هيارا نحوه و یبند جمع

 

 مقدم معصومه

 جلسه ی سوم

 کارگاه متادون درمانی
 

 آشنايی با متادون درمانی 8-31 31/33/79 شنبهدو
 

 آقای دکتر موسوی زاده

 جلسه ی چهارم
 

سه 

 شنبه

 بازديد از مرکز توانبخشی و خانه سالمندان 31-8 31/33/79

 
 

، خانم مقدم معصومه

فاطمه قربانی، خانم دکتر 

 جعفری

 جلسه ی پنجم و ششم
 

چهارش

 نبه

کارگاه ترويج سبک زندگی سالم مبنی بر  32-8 39/33/79

 تعاليم طب سنتی ايران
 

 خانم قاسمی

 جلسه ی هفتم

بازديد از مرکز مهرانه و 
MS 

پنج 

 شنبه

38/33/79 32310-
8 

 مقدم معصومه MS و مهرانه مرکز از ديبازد

 ات بعدجلس
 

پنج -شنبه

 شنبه

79/33/79 

 77/3/78لغايت

32310-
8 

 یبهداشت مراکز متادون، کينيکل ،سل مراکز

، کار درمانی و گفتار درمانی و 31و1ی شهر
DIC 

 
 

 مقدم معصومه

-شنبه کارورزی روستا

 چهارشنبه

71/7/78 
 1/1/78تيالغ

32310-
8 

 روستاهای تعيين شده

 
 

 مقدم معصومه

 

 


