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 دانشکده پرستاری زنجان پرستاری و مامایی دانشکده

 سالمت جامعه گروه آموزشی:
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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  هدف کلی 

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

 ظار می رود فراگیران قادر باشند:اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انت

 :حیطه شناختی 

 :روستایی بهداشت در محیطبررسی وضعیت ( الف

  شود آشنا مراکز این در ارائه قابل خدمات و سازمانی نظام جغرافیایی، حدود روستایی/شهری، بهداشتی مراکز فعالیت نحوه شهر/روستا، تاریخچه با -1

 دهد. تشخیص را آن محیط بهداشت به مربوط هداشتیب مشکالت روستا محیط شناخت و بررسی ضمن -2

 .دهد قرار شناخت و بررسی مورد روستا در را زائد مواد و ییروستا فاضالب دفع سیستم ،زباله دفع و آوری جمع وضعیت -3

 .نماید بررسی را شرب روستا آب به دسترسی و گندزدایی تامین، وضعیت -4

 نماید. بیان را روستا آب اشتیبهد وضعیت بهبود و اصالح جهت ممکن حلهای راه -5

 .کند بررسی بهداشتی موازین با آنرا انطباق عدم یا و انطباقبر اساس  را روستا مردم های سنت و عادات رسوم، و آداب -6

 دهد قرار شناخت و بررسی مورد بهداشتی وضعیت جهت از را غذایی مواد کننده تامین مراکز -7

 .آشنا شود کز صنعتیو مرا اماکن عمومیبا نحوه انجام بازدید  -8

 بهداشت: خانه( ب

 شود آشنا همکاران در مراکز فوق وظایف شرح با -9

 شود آشنا و نحوه تکمیل آن حیاتی زیج با -11

 آشنا شود روستا ساکنان بیماری وضعیت، شغلی وضعیت بررسی با نحوه -11

 :شتخانه بهدات محیط مدارس از طریق مراکز سالمت بررسی و ارائه گزارش از وضعیت بهداش( ج

 .دهد تشخیص را مشکالت و مدرسه فیزیکی محیط بهداشت وضعیت استانداردها، با توجه با -12
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 با آموزش های الزم جهت ارائه به دانش آموزان اشنا باشد -13

ی تواند منزل کامل بر اساس فرم مربوطه و ارائه فرایند پرستاری)انتخاب منزل به دلخواه دانشجو م  مسکن و ارائه گزارش بهداشت و منزل بازدید( د

 :خود دانشجو/ آشنا/ یا انتخاب شده توسط بهورز باشد( 

  آشنا شود. مددجو با ارتباط نحوه انجام بازدید منزل و با -14

 .دهد انجام ه خانواده در پرستاری فرآیند براساس را مددجو سالمت ارتقاء و حفظ جهت در بهداشتی صحیح ریزی برنامه اجرای و تدوین -15

 :با رعایت پروتکل های بهداشتی( حیطه روانی حرکتی( 

 بررسی وضعیت بهداشت محیط روستا را انجام دهد -1

 بازدید به عمل آورده و در صورت وجود مشکل بهداشتی با فرد صحبت کند و گزارش آن را ارائه دهد رستایی از اماکن عمومی -2

 از مدارس روستایی بازدید کرده و یه یررسی وضعیت بهداشت محیط بپردازد -3

 کاملی از بازدید مدارس ارائه نمایدگزارش  -4

 را به دانش آموزان ارئه نمایدآموزش های الزم  -5

 بازدید منزل به همراه آموزش های الزم به مددجو و خانواده را ارائه دهد -6

 انجام دهد منطبق با فرم بررسب خانوداه فرایند پرستاری و بازدید منزل را در طی بازدید -7

 شت را نظارت مربی و بهورز انجام دهدفعالیتهای مناسب در خانه بهدا -8

 کلرسنجی آب را طبق سنورالعمل انجام دهد -9

 از منبع آب به همراه بهورز بازدید نماید -11

 زیج حیاتی را جهت ارائه گزارش تکمیل نموده و شاخص های بهداشتی از آن را استخراج نماید -11

   استخراج نماید را در روستا کوچ ، مهاجرت،یماریها، درصد پوشش بیمه، وضعیت شغلیمیزان ابتال به ب -12

 مکفی ارائه دهد گروهی از تمام فعالیت های انجام شده در محیط کارآموزی طبق جدول زمان بندی گزارش -13
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 ارائه نماید بر اساس فرمهای بررسی جامعه گزارش کاملی از روستا و وضعیت بهداشتی آن -14

 ارائه دهدگزارش کاملی از کارگاه آنالین اعتیاد  -15

 طفیعا حیطه: 

 بهداشت باور داشته باشد.موازین رعایت روستا با  جامعو به حفظ سالمت افراد     

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

           گروه کوچک    جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round 
Case Based  

Discussion 
 بیمار شبیه سازی شده

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 

 مواد و وسایل آموزشی

 جزوه                                          کتاب
                              پاورپوینت

            

              وایت بور
                           

  تصویر/ عکس
 کاتالوگ/

 بروشور
  نمودار/ چارت

 ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی
اشیاء و 

 لوازم واقعی

بیمار 

استاندارد 

 شده

بیمار 

 واقعی

 :  سایر مواد و وسایل آموزشی
 

 ان برگزاری آموزشمک

 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 فرمهای مربوط به کارآموزی در سامانه نوید بارگزاری -1
 ایجاد تکالیف در سامانه نوید و ارائه بازخورد -2
 و پیامک پاسخ به سواالت دانشجویان از طریق سامانه -3
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 امه آموزشی برای ارتقای مهارت یادگیری دانشجویانتدارک برن -4
 تدارک زمینه انجام کلیه مهارتهای مورد انتظار بر اساس الگ بوک دوره  -5

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 در خصوص فرم های بازدیدتایید مطالعه مطالب در سامانه نوید    -1

 ین شدهدانلود مطالب درسی از سامانه در بازه زمانی تعی     -2

 بررسی خانواده و بازدید منزل      -3

 ارائه گزارش نهایی        -4

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 حضور به موقع در کارآموزی و مشارکت در بررسی جامعه و بازدیدها و ارائه گزارش نهایی: انتظارات

 تهای معتبر علمی استفاده از کتاب و سای: مجازها

 - محدودیتها:

  

 (بالینی/عرصه/ی ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیها توصیه

 حین کارآموزی و بازدیدها (از وسایل حفاظت فردی)ماسک، دستکشاستفاده 

 فهرست منابع درسی
 جامعه نگر نشر تهران. محیط بهداشت پرستاری. و حسینی
 سالمی نشر تهران. 3 جامعه بهداشت پرستاری. م روحانی. ن سلمانی. ن جعفری. و حسینی

 نشرنی:تهران.3جامعه بهداشت پرستاری اسماعیل پیشه دل و پریوش -سرشت محل
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 روش ارزیابی
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical 

Work 

Sampling 

Log Book 361 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
 

 ارائه گزارش از کارگاه اعتیاد، ارائه گزارش از بازدیدهای انجام شده و گزارش ارزیابی وضعیت بهداشت جامعه : سایر 

 نمره( 00) ازبارم بندی نمره 

 0عالیت های خانه بهداشت نمره، ف 4: نمره، بازدید منزل و گزارش 1ارائه گزارش گروهی از کارگاهها  نمره، 0/1حضور در کارآموزی 

نمره،  ارائه گزارش گروهی از بررسی وضعیت  1نمره، بازدید از مدرسه آموزش و ارائه گزارش  4نمره، بازدید اماکن عمومی و گزارش 

 نمره 8/4جامعه  

 

 سایر موارد:
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی

 کارگاه ها -1جدول 

شماره 

 جلسه
 مدرسان جلسه  عنوان

 نحوه برگزاری
 تاریخ

21/11/99 آف الین) سامانه نوید( سرکارخانم قاسمی سبک زندگی سالم 1  

21/11/99 آف الین) سامانه نوید( سرکارخانم قاسمی سبک زندگی سالم 2  

زاده آقای دکتر موسوی کلیات اعتیاد و پرستاری 3 22/11/99 آنالین   

آوازهسرکار خانم  پدافند غیر عامل 4 23/11/99 آنالین   

زاده آقای دکتر موسوی کلیات اعتیاد و پرستاری 5 24/11/99 آنالین   

خدددمات بهداشددتی گددروه هددای     6

آسددیب پددذیر کرونددا و مراقبددت در 

 منزل

25/11/99 آنالین سرکار خانم مهدی زاده  
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 زی روستاورجدول کار

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

 ساعت

 21/1/1411از 

 الی 

16/2 /1411 

 روز 6هر گروه 

 از شنبه الی پنجشنبه

 13:31الی  7:31

 شنبه

خانم  -خانم مقدم روستا آشنایی با خانه بهداشت و فعالیتهای بهورز

 مهدیزاده

 13:31الی  7:31

 یکشنبه

خانم  -خانم مقدم روستا بازدید از اماکن عمومی

 مهدیزاده

 13:31الی  7:31

 دوشنبه
خانم  -خانم مقدم روستا بازدید منزل

 مهدیزاده

 13:31الی  7:31

 سه شنبه
خانم  -خانم مقدم روستا بازدید از اماکن عمومی

 مهدیزاده

 13:31الی  7:31

 چهارشنبه
خانم  -خانم مقدم روستا بازدید منزل

 مهدیزاده

 13:31الی  7:31

 پنجشنبه

زش با تاکید بر بازدید از مدرسه و آمو

 رعایت پروتکل های بهداشتی

خانم  -خانم مقدم روستا

 مهدیزاده

 

 

 


