
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 / فردجامعه بهداشتپرستاری  نام درس:

 واحد 5/1  میزان واحد: تئوری  نوع درس:

 میزان واحد: عملي  

 ساعت( 102)واحد 2 میزان واحد:  بالیني 

 12 تعداد جلسات تئوری:

 تعداد جلسات عملي:

  آموزی:روزهای کار

 (شنبهچهارشنبه تا )روز 11

 پرستاری  نام رشته تحصیلي:

 52 تعداد دانشجویان:
 اپیدمیولوژی نیاز: دروس پیش پرستاری بهداشت جامعه گروه  آموزشي:

       دوم    اول        نیمسال

  1396-97 سال تحصیلي 

 3/7/69 :شروع کالستاریخ 

 25/6/96 تاریخ شروع کارآموزی:

طبق زمانبندی :پایان کالس تاریخ

 آموزش در نیمسال تحصیلي

      11/10/96 ی:کارآموز پایانتاریخ 

 دانشکده پرستاری و مامایي محل برگزاری کالس:

و  1درمانگاه سالمت شهری  ي:محل برگزاری کار عمل

)واحدهای واکسیناسیون، تنظیم خانواده، بهداشت 11

 مادران باردار، بهداشت کودکان(

 امتحانات طبق جدول و ساعت امتحان:تاریخ 

دانشکده  محل برگزاری امتحان:

 پرستاری و مامایي

 

، دکتر میترا معصومه مقدمدکتر نسرین جعفری، ، )مسئول درس(سودابه مهدی زاده بالیني:دکتر میترا پیامي)مسئول درس(        تئوری: اسامي مدرسین:

 پیامي

  شنبه، حضور در دانشکده طبق برنامهچهارگاه های بهداشتي شنبه تا حضور در درمان :نحوه ی تماس با مدرسین

 :تئوری شرح درس

مفاهیم ، نقش ها و  1نظر به اینکه سالمت جامعه در گرو ارائه خدمات بهداشتي توسط نیروی انساني آموزش دیده است در درس بهداشت جامعه 

ارائه دهنده خدمات بهداشتي در جهان و ایران ، مراقبت های اولیه بهداشتي و  فعالیتهای پرستار بهداشت جامعه و تیم بهداشت ، نظام های

، کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جامعه و الویت های بهداشتي در ایران؛ فرایند آموزش بهداشت؛ اصول و روش 2010بهداشت برای همه تا سال 

 داشت مدارس گنجانده شده است.های آموزشي بهداشت مادر و کودك؛ برنامه گسترش ایمن سازی و به

 شرح درس بالیني:

 در این واحد کارآموزی، ضمن آشنایي با سیستم های بهداشتي درماني شهری ، دانشجو با استفاده از آموخته های نظری و کاربرد اصول مراقبت 

. ضمن آنکه مهارت های تفکر خالق و حل مسئله خدمات بهداشتي را به مددجویان ارائه مي دهد ،های اولیه بهداشتي و بر اساس فرایند پرستاری

 در بررسي مشکالت بهداشتي و ارائه خدمات مورد نظر آموزش به مددجویان نیز مد نظر مي باشد.

 اهداف کلي

ي اولیه انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مباني آن به دانشجو تا با به کار گیری اصول خدمات بهداشت هدف کلي نظری:

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

 

آموزش ، کسب مهارت های الزم در زمینه )مراکز بهداشتي درماني شهری(سالمت جامعههدف از کارآموزی پرستاری هدف کلي کارآموزی: 

با وظایف پرستاری بهداشت  دانشجویان در طي این واحد باشد. مي مدارس بهداشت و انوادهخ بهداشت، واکسناسیون، پایش رشد کودك، تنظیم

 خواهند داشت. نیز ده و تمرین عمليشدر مراکز و پایگاه های بهداشتي آشنا 



 

 :اهداف اختصاصي

 دانشجو بتواند در پایان هر یک از مباحث تدریس شده: اهداف اختصاصي نظری: 

 را به اختصار شرح دهد. تاریخچه بهداشت جامعه  .1

 مفاهیم بهداشتي، تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه ، نقش ها و فعالیتهای پرستار بهداشت جامعه در تیم بهداشتي را شرح دهد.  .2

 سالمت را ازدیدگاههای مختلف توضیح دهد.  .3

 طیف سالمت و بیماری را رسم کند.   .1

 در سالمت تعیین کند. عوامل تعیین کننده سالمت را نام برده و نقش آنرا  .5

 سطوح پیشگیری را تعریف و اقدامات مراقبت پرستاری در هر سطح را ذکر کند.  .6

 فلسفه و اصول و اجزا مراقبت های بهداشت اولیه را شرح دهد.  .7

 ب برشمارد. نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتي در ایران و جهان را نام برده و ویژگي های هر یک را با ذکر مزایا و معای .1

  نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمت را نام برده و به اختصار شرح دهد. .9

 مراحل فرآیند پرستاری در بهداشت جامعه را شرح دهد.  .10

 اصول نیاز سنجي بهداشت جامعه را ذکر کند. .11

 برنامه گسترش ایمن سازی، چگونگي اجرای برنامه واکسیناسیون را شرح دهد.  .12

 نقش های پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد.  بهداشت مدارس و .13

 اهمیت نقش پرستاردر حفظ و ارتقا سطح سالمت کودکان و پیشگیری از عوارض زیستي را شرح دهد. .11

 گروه و پویایي گروه را تعریف نموده مراحل تشکیل گروه را با  ذکر وظایف اعضا در هر مرحله شرح دهد. .15

 وده و نحوه کار با گروهها را شرح دهد. گروههای آسیب پذیررا درجامعه مشخص نم .16

 

 در این واحد کارآموزی از دانشجویان انتظار مي رود: اهداف اختصاصي بالیني:

 دهند. ماقدامات مناسب جهت رفع نیاز های بهداشتي مادر و کودك را انجادانش و مهارت الزم  .1

 د.نخاص مددجویان انجام دهرایط ش و مختلف تنظیم خانوادهروش های با دانش و مهارت کافي در خصوص  مشاوره تنظیم خانواده را  .2

 به کار گیرند.را  جهت افزایش آگاهي و تغییر رفتار مددجویان وش های مختلف آموزش بهداشت ر .3

و روش های مراقبتي آن ها را در هنگام واکسیناسیون مددجویان جهت کاهش عوارض واکسیناسیون بکار واکسن دانش خود در خصوص انواع  .1

  د. نگیر

 .دنبکار گیر  برنامه تغذیه ای کودکان و مهارت خود را هنگام آموزش دانش .5

 پرونده بهداشتي خانوار و کارت پایش کودك آشنا شده و آنها را به درستي تکمیل نمایند. .6

 برنامه بازدید بهداشتي مدارس را انجام دهند. .7

 برنامه های غربالگری دانش آموزان را اجرا نمایند. .1

 سیون دانش آموزان را انجام دهند. واکسینا .9

 .دنطراحي و اجرا نمای نیاز های بهداشتي دانش آموزانبرنامه آموزش بهداشت مدارس را بر اساس  یک .10

 . با  .11

1 . 

 شیوه تدریس 

 حل مسئله نظری: سخنراني، بحث گروهي، پرسش و پاسخ ،       

 کنفرانس، انجام عملي آموخته های تئوری: بالیني

 

 کتابهای درسي، کتابچه ها و پمفلت شي:ابزار آموز 

 نوظایف دانشجویا 

حضور فعال در کالس، مشارکت در بحث گروهي، مطالعه مباحث درسي و رفع اشکال، ارائه کنفرانس در موضوعات تعیین شده و تازه های  نظری:     



 آموزشي

ائه آموزش های الزم، فرانس های اعالم شده، انجام مراقبت از کودك و مادر و اررعایت قوانین مربوط به حضور در کارآموزی، مطالعه کن بالیني:            

 دانش آموزان )و سربازان(، ارائه آموزش و مراقبت های مربوط به تنظیم خانواده به مددجویان، ارائه حداقل یک مورد برنامه آموزش بهداشتواکسیناسیون   

 به مددجویان و دانش آموزان

 

 ارزشیابي 

 نظری:           

 %70آزمون پایان ترم                               -1                

  %20تکالیف درسي                                  -2                

 %30حضور فعال در کالس                        -3                

 

 بالیني:          

 نمره 6                                  معیارهای عمومي        .1

)تکمیل الگ بوك، ارزشیابي عملکرد دانشجو در ارائه خدمات بهداشتي مورد انتظار با استفاده از فرم های تدوین شده، ارائه یک معیارهای تخصصي  .2

  نمره 12                                       مورد برنامه آموزش بهداشت(     

 نمره 2                                کنفرانس     تهیه و ارائه  .3

 :منابع     

 نظری:

 محسني منوچهر . جامعه شناسي پزشکي و بهداشت . تهران: ا. طهوری.

 میر حسیني غالمرضا. اصول خدمات بهداشتي. تهران : ا. ژرف.  -

 ه : آمنه انوشه و دیگران. تهران: ا. ارجمند . مک موری آن. پرستاری بهداشت جامعه : مراقبت های اولیه بهداشتي . ترجم -

 محمدی رخشنده. پرستاری بهداشت جامعه. تهران:ا. نشر ني. -

 .، رشت:ا. دانشگاه علوم پزشکي گیالن1-1پارك و پارك. درسنامه پزشکي و پیشگیری اجتماعي.جلد  -

-Nies, MA. & McEwan, M.Community health nursing.Promoting the health of population. Phialdelphia:WB.Sunders co. 

-Stanhope M. & Lancaster, J. Community Health Nursing . St. Louis: Mosby co.  

-Lundy, K.S. & Janes, S. Community health nursing ; caring for the public health .Sunbury: Jones and Bartlett.  

 بالیني:

و کتابخانه  چه های مرتبط با واکسیناسیون، پایش رشد کودك، تنظیم خانواده، بهداشت مادران باردار موجود در درمانگاه های سالمتکتابها و کتاب

 دانشکده

 طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه

 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 رسینمد جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 اول

معارفه،  تاريخچه بهداشت، تاريخچه پرستاري  2-4 3/7/69 شنبه 2

بهداشت جامعه، تعاريف و مفاهيم بهداشت ، 

 نقشهاي پرستار بهداشت

 دکتر پيامی

 "     " سالمت  و عوامل موثر بر سالمت و بهداشت " 01/7 " دوم

 "     " مفهوم بيماري " 07/7 " سوم

 "     " پيشگيريسطوح  " 24/7 " چهارم

 "     "کاربرد فرآيند پرستاري در بهداشت جامعه و   " 0/8 " پنجم



 اصول نياز سنجی بهداشت جامعه

 "     " نظريه ها و الگوهاي حفظ و ارتقا سالمت " 8/8 " ششم

 هفتم
برنامه گسترش ايمن سازي، چگونگی اجراي  " 01/8 "

 برنامه واکسيناسيون

"     " 

 "     " گروه و پويايی گروه " 22/8 " هشتم

 نهم
نظام ها و سازمان هاي عرضه خدمات بهداشتی  " 26/8 "

 در ايران و جهان

 کنفرانس داشنجويی

 دهم
اهميت نقش پرستاردر حفظ و ارتقا سطح سالمت  " 9/6 "

 کودکان و پيشگيري از عوارض زيستی

 کنفرانس دانشجويی

 يازدهم
هاي پرستار بهداشت بهداشت مدارس و نقش  " 03/6 "

 مدارس

 کنفرانس دانشجويی

 کنفرانس دانشجويی کار با گروههاي آسيب پذير " 21/6 " دوازدهم

 

 

 

 :طبق برنامه اعالم شده امور بالیني جدول زمان بندی واحد عملي 

 مدرسین موضوع جلسه تساع تاریخ روز جلسه

برطبق برنامه  شنبه اول

 کاراموزي گروهها

مرکز بهداشتی، چگونگی ثبت اطالعات در سامانه سيب، آشنايی با  03-8

وظايف پرسنل، چگونگی زمان مراجعه مددجويان، نحوه استفاده از قطره 

هاي مکمل، نحوه کنترل معيارهاي رشد و نمو کودک و اقدامات الزم در 

 برخورد با مددجويان

 گروه بهداشت

 دانشجويان پرسش از کنفرانس تغذيه تکميلی از 8-03 "" يکشنبه دوم

انجام معيارهاي رشد کودک شامل کنترل قد، وزن و دور سر، تکميل 

کارت رشد کودک، تکميل دفاتر موجود، آموزش نحوه استفاده از قطره 

هاي مکمل به مادر، آموزش تغذيه تکميلی، آموزش نحوه استفاده از 

 مسواک انگشتی

 گروه بهداشت

 اي پيشگيري از بارداريپرسش از کنفرانس روشه 8-03 "" دوشنبه سوم

 انجام اقدامات روز قبل، آموزش روشهاي پيشگيري از بارداري به

 مددجويان

 گروه بهداشت

 پرسش از کنفرانس واکسيناسيون 8-03 "" سه شنبه چهارم

انجام اقدامات روز قبل، آشنايی با انواع واکسن ها و زمان و نحوه تزريق 

ن در کارت رشد و نحوه ثبت آن آنها، نحوه ثبت اطالعات مربوط به واکس

 در دفاتر، آموزش نکات مربوط به واکسيناسيون به مادر)والدين(

 گروه بهداشت

انجام اقدامات روز قبل، آشنايی با فرم هاي بهداشت مدارس و غربالگري  8-03 "" چهارشنبه پنجم

و انجام معاينات   دانش آموزان، در صورت امکان بازديد بهداشتی مدارس

 گريغربال

 گروه بهداشت

 پرسش از کنفرانس رشد و تکامل 8-03 "" شنبه ششم

 انجام اقدامات روز قبل

 گروه بهداشت

 پرسش از کنفرانس ارتباط والدين با کودک 8-03 "" يکشنبه هفتم

 والدين با کودکات روز قبل، آموزش چگونگی ارتباط انجام اقدام

 گروه بهداشت

 ش هاي پيشگيري از حوادث در کودکانپرسش از رو 8-03 "" دوشنبه هشتم

انجام اقدامات روز قبل، آموزش روش هاي پيشگيري از حوادث در 

 گروه بهداشت



 کودکان به والدين

 BSEپرسش از نحوه شيردهی به کودک، پرسش از نحوه  8-03 "" سه شنبه نهم

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

 به مددجويان در صورت لزوم BSEحوه آموزش ن

 گروه بهداشت

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" چهارشنبه دهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" شنبه يازدهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" يکشنبه دوازدهم

 گروه بهداشت بلانجام اقدامات روز ق 8-03 "" دوشنبه سيزدهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" سه شنبه چهاردهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" چهارشنبه پانزدهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" شنبه شانزدهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" يکشنبه هفدهم

 گروه بهداشت انجام اقدامات روز قبل 8-03 "" نبهدوش هجدهم

 

 توضیحات الزم

 


