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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و آموزش پزشکی زنجان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 

واحد عملی2: تعداد واحد                                       : کارآموزی درعرصه بهداشت                   نام درس  

دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی پیوسته گروه هدف:  

: دروس تئوری پرستاری بهداشت جامعه و کارآموزی بهداشت جامعهپیش نیاز  

معصومه مقدم مربیان:  

89-89نیم سال دوم تحصیلی   

 هدف کلی درس:

 ارائه مراقبتهای بهداشتی در سطح جامعه تهای الزم در جهتکسب مهار ،هدف از کارورزی در عرصه بهداشت جامعه

با تکیه  داشت حرفه ایبه ،بهداشت محیطاماکن عمومی،  ،، مدارسه)بازدید منزل(خانوادبه صورت بررسی ، روستایی

در عرصه مراکز  ورزی دانشجو ضمن حضورپرستاری می باشد. در طول این کارچهارچوب فرایند و در بر اصول علمی 

حضور () مراکز پاراکلینیک، در مراکز بهداشتی شهریو موارد فوق الذکردر روستا خانه بهداشت بهداشتی روستایی و 

 مهارتهای الزم را در ارائه مراقبتهای بهداشتی کسب خواهد کرد. داشته و

 هدف اختصاصی درس:

 محیط روستا:الف( 

نظام سازمانی و خدمات قابل نحوه فعالیت مراکز بهداشتی روستایی، حدود جغرافیایی، ، روستا تاریخچهبا  -1

 ارائه در این مراکز آشنا شده و گزارشی از آن ارائه دهد.

 نقشها و وظایف آموخته شده در کارآموزی بهداشت مدارس را جهت دانش آموزان روستا انجام دهد.  -2

 آموزی بهداشت مراکز بهداشتی و درمانگاه شهری را جهت مددجویانرنقشها و وظایف آموخته شده در کا -3

 به مرکز بهداشت روستایی و خانه بهداشت انجام دهد. همراجعه کنند
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محیط روستا را تشخیص و به بهداشت ضمن بررسی و شناخت محیط روستا مشکالت بهداشتی مربوط به  -4

 صورت مکتوب گزارش دهد.

رت مکتوب وضعیت جمع آوری و دفع زباله و مواد زائد را در روستا مورد بررسی و شناخت قرار داده و به صو -5

 گزارش دهد.

 سیستم دفع فاضالب روستا را بررسی نموده و ضمن گزارش آن، موارد و مشکالت مربوطه را تعیین نماید. -6

راه حل های ممکن برای بهبود سیستم دفع فاضالب روستا را ارائه و از طریق شورای روستا و مسئولین  -9

 مربوطه پیگیری نماید.

 و گزارش کند.ی و ایمنی بررسی بهداشت وضعیت حمام روستا را از جهت موارد -9

راه حلهای ممکن جهت اصالح و بهبود وضعیت بهداشتی حمام روستا را ارائه و از طریق شورای روستا و  -8

 مسئولین مربوطه پیگیری نماید.

را بررسی و گزارشی از  )لوله کشی، چاه، قنات و ...(وضعیت تامین، گندزدایی و دسترسی به آب شرب روستا -11

 ائه نماید.آن ار

 راه حلهای ممکن جهت اصالح و بهبود وضعیت بهداشتی آب روستا را بیان نموده و پیگیری کند. -11

آداب و رسوم، عادات و سنت های مردم روستا را بررسی نموده و موارد انطباق و یا عدم انطباق آنرا با موازین  -12

 بهداشتی بررسی کند.

عادات غیر بهداشتی را با همکاری بهورز بررسی و در حد چگونگی ایجاد عادات مناسب بهداشتی و اصالح  -13

 امکان اقدام نماید.

مراکز تامین کننده مواد غذایی را از جهت وضعیت بهداشتی مورد بررسی و شناخت قرار داده و ضمن ارائه  -14

 آموزشهای الزم راه حل های اصالحی ممکن را ارائه نماید.

وده و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه، ارائه آموزش بهداشت به از منازل به همراه بهورز روستا بازدید نم -15

 خانواده ها و پیگیریهای الزم اقدام نماید.

ضمن تهیه گزارش، موارد و مشکالت مربوطه را تعیین و راه حلهای از مراکز صنعتی بازدید به عمل آورده و  -16

 ممکن را ارائه نماید.

 تعیین شده اقدام نماید.نسبت به ارائه به موقع تکالیف و گزارشهای  -19

 خانه بهداشت:ب( 

 با شرح وظایف بهورزان آشنا شده و گزارشی از آن ارائه نماید. -1

 با بهورزان همکاری نماید. -2

 با پرونده های بهداشتی خانوار آشنا شود. -3
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 مراقبتهای الزم را به مادران و کودکان و سایر مددجویان ارائه نماید. -4

شاخص سنی، هرم ی از آن منطبق با موراد مذکور در زیج ارائه دهد)وضعیت با زیج حیاتی آشنا شده و گزارش -5

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

 ضمن بررسی وضعیت شغلی ساکنان روستا گزارشی از آن ارائه کند. -6

 آن ارائه کند.ضمن بررسی وضعیت بیماری در روستا گزارشی از  -9

 محیط مدارس:ج( 

 معاینات دوره ای دانش آموزان و اهمیت آنرا شرح دهد. -1

 مشکالت بهداشتی دانش آموزان را در ابعاد جسمی، روانی، آموزشی و ... شناسایی نماید. -2

با توجه با استانداردها، وضعیت بهداشت محیط، فیزیکی مدرسه و مشکالت را طی گزارش کتبی تشخیص  -3

 دهد.

 حلهای ممکن برای حل مشکالت بهداشتی محیط فیزیکی مدرسه را ارائه نماید.راه  -4

 راه حلهای ممکن برای حل مشکالت بهداشتی دانش آموزان را ارائه نماید. -5

مراکز بهداشتی مرتبط با بهداشت مدراس را شناخته و دانش آموزان را جهت حل مشکالت و معاینات دقیق  -6

 تر به مراکز فوق معرفی نماید.

 بازدید منزل و بهداشت مسکن :د( 

هدف : ایجاد آمادگی و کسب مهارت در دانشجویان پرستاری جهت انجام خدمات بهداشتی در خانواده و 

د جوامع و گروههای آسیب پذیر ، بررسی و تشخیص مشکالت بهداشتی آنها در چهارچوب گام های فرآین

ه پی گیری مددجویان و در صورت لزوم ارجاع آنها بپرستاری بهداشت جامعه ، تشکیل پرونده های خانوار، 

درمانی –مراکز بهداشتی   

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

 از تشکیل پرونده بهداشتی برای خانواده ها  هدفتوضیح در مورد  -2

 تشکیل و تکمیل پرونده بهداشتی جهت خانوار با رعایت اصول صحیح  -3

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

طی دو و ارائه تشخیص های مناسب پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری در خانواده ها  مشکالتبررسی  -5

 روز بازدید و تهیه گزارش
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 بررسی و مشاهده بهداشت محیط خانواده و گزارش مشکالت موجود  -6

تدوین و اجرای برنامه ریزی صحیح بهداشتی در جهت حفظ و ارتقاء سالمت مددجو براساس فرآیند  -9

 پرستاری در خانواده ها 

ارزشیابی  ارائه آموزش های عملی و راهنمایی های مناسب در جهت حل مسائل بهداشتی خانواده ها -9

 برنامه های بهداشتی اجرا شده در خانواده ها 

 درمانی –ارجاع مددجویان به مراکز بهداشتی و تی موجود در خانواده ها پیگیری مشکالت بهداش -8

 

 :(شش خانه بهداشت ) ارزشیابی روستابهداشت محیط روستای تحت پوه( 

 درمانی ، تشخیص –تحت پوشش مراکز بهداشتی   : قادر ساختن دانشجو به بررسی بهداشت محیط فهد

 مشکالت ، ارائه راه حل های عملی و ارائه آموزش بهداشت 

 تشخیص مشکالت بهداشتی بر اساس محور های ارائه شده، فهرست کردن مشکالت  -1

 ارائه طرح ها و راه حل های عملی برای حل مشکالت بر اساس امکانات و مطابق با فرآیند پرستاری  -2

 هنگام بازدید از اماکن شرکت در فعالیت های بهداشتی به  -3

 ارجاع موارد مشکل دار به واحدهای مربوطه ارائه گزارش و پیگیری -4

 
 مراکز پاراکلینیک(ح

 ، HIVسالمندی، ، MSارائه گزارش کامل و دقیق در خصوص فعالیت های ارائه شده در مراکز مبارزه با سل،  -1

  DICو مرکز توانبخشی گفتار درمانی، کاردرمانی متادون درمانی آموزش قبل از ازدواج، 

 
 و(کارگاه: 

 آشنایی با کارآموزی عرصه بهداشت، اعتیاد،  سبک زندگی سالم  -

 تکالیف دانشجو

 حضور بموقع و فعال در بخش های کارآموزی -1

 برگزاری کالس آموزش بهداشت در روستا و مدارس -2

 گزارش وضعیت بهداشتی و فرایند پرستاری در جامعه روستایی  -3

 انجام بازدید منزل و ارائه گزارش مکتوب آن -4
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 فعالیت های عملی در خانه بهداشت -5

 گزارش مراکز پاراکلینیک -6

 

 رزشیابیحوه ان

 الف( کارورزی روستا

 نمره 6   گزارش وضعیت بهداشتی و فرایند پرستاری درجامعه روستایی        (1

 نمره 5/3          برگزاری کالس آموزش بهداشت در روستا                              (2

 نمره 4    ارائه گزارش آن       و نوشتن فرآیند پرستاریانجام بازدید منزل و  (3

 نمره 5/1                  فعالیت های عملی در خانه بهداشت                                (4

 نمره 5                      معیارهای اخالقی و رفتاری                                         (5
 

 ب( مراکز پارکلینیک و بازدیدها

 نمره 11                    گزارش مراکز پاراکلینیک                                                 (6

 نمره 4                    روستابرگزاری کالس آموزش بهداشت برای دانش آموزان  (7

 نمره 5                     معیارهای اخالقی و رفتاری                                              (8

 

  نکات مهم:

 دانشجویان محترم خواهشمند است به موارد ذیل دقت فرمایید:

تکالیف این واحد درسی ، یک هفته پس از پایان کارورزی تحویل گرفته خواهد شد. -  

ه خود از روز اول با جدیت انجام تکالیف را شروع کرده و آنها را به بعد موکول ننمایید. در غیر این صورت مشکالتش متوج -

 دانشجو خواهد شد.

خود یا  قوانین آموزشی  ظاهر شوید و مراقب باشید مشکلی برای خواهشمند است در محیط های کارورزی مطابق عرف، شرع و -

 آموزش ایجاد ننمایید.

 ه و حتیکسر نمر یا سهل انگاری و پرداختن به اموری غیر از تکالیف مقرر در محیط کارورزی ، منجر به هر گونه بی نظمی و -

د.کسب نمره صفر از این درس خواهد ش  

نمره از نمره کل کسر شده و  2 های کارورزی ممنوع بوده و در صورت استفاده از آن توسط دانشجواستفاده از موبایل در محیط  -

 در صورت تکرار نمره صفر برای آن دانشجو منظور خواهد شد.
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در صورت غیبت غیرموجه در کارآموزی مطابق با قوانین آموزش برخورد خواهد شد.  -  

وانین آموزش واحد کارورزی برای دانشجو حذف خواهد شد.در صورت غیبت بیش از حد مجاز مطابق با ق -  

دانشجویان در کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه عمومی برگه ارزشیابی  

تاریخ:                                                                          نام و نام خانوادگی دانشجو:                                         

 مواردی که دانشجو مورد ارزشیابی قرار می گیرد
ه 

ش
می

 ه

راً 
کث

 ا

ی 
اه

 گ

ت
در

 بن

ظا
الح

م ت
 

 وضع ظاهری و برقراری ارتباط مطابق با شئونات اسالمی

 مناسب بودن لباس با توجه به معیارهای اسالمی .1

 رعایت معیارهای اسالمی در رفتار و ارتباط با مددجویان .2

 اخالقی و ارتباط صحیح با کارکنان مرکزرعایت اصول  .3

 عدم آرایش ظاهری .4

 عدم استفاده از زیورآالت .5

 انتقاد پذیری

 برخورد منطقی دانشجو با انتقادات )مددجویان و اساتید( .6

 کوشش دانشجو در جهت رفع نقاط ضعف .9

 اصول اخالقی در انجام کارهای محوله

 محولهداشتن احساس مسئولیت و وقت شناسی در انجام کارهای  .9

 راز داری در مورد مددجویان و سایر افراد .8

 رعایت ارزش های اخالقی به هنگام ارتباط با مددجویان و سایر افراد .11

 داشتن همکاری و هماهنگی الزم و مناسب با گروهها .11

 داشتن همکاری با مسئولین و پرسنل واحدهای کارآموزی .12

 انجام وظایف محوله

 دقت کافی در انجام کارهای محوله .13

 کافی در انجام کارهای محوله سرعت .14

 رعایت اصول علمی در انجام کارهای محوله .15

 رعایت اولویت در رابطه با انجام کارهای محوله .16

 داشتن اعتماد به نفس در انجام کارهای محوله .19

 در تنظیم وقت و زمانمدیریت  .19
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 وقت شناسی

 می کند رعایتساعات اعالم شده ورود و خروج را  .18

 می کند.ساعات استراحت را رعایت  .21


