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 ................... :پرستاری و مامایی دانشکده

  ................................ گروه آموزشی:

  Course Plan مجازی-کارآموزی بالینی دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  جامعه سالمت پرستاری عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:  یتئوری و کارآموزنوع واحد درسی: 

 واحد
نظری: 

5/1 
 3 ترم تحصیلی:  کارورزی: 2کارآموزی:  مجازی  عملی:

 ساعت،

 ماه روزیا

12 

 ساعت
   11 99 سال: کارآموز   روز  

  11درمانگاه بخش:

 2پایگاه 

 کد درس:

1311233 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه آموزشی توسط  جدیدترین تاریخ تصویب

 11/11/1393 وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت جامعه رشته تحصیلی:  معصومه مقدمنام و نام خانوادگی: 

 مربی هیات علمیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

 19130511012شماره تماس: 
                پست الکترونیک:

masoumemoqaddam@gmail.com     
 

    دانشکده پرستاری زنجان   آدرس محل کار:

 خانم مهدیزادهنام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 19/10/1399 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی  مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

11/11/1399 

 

 

 ره جلساتشما

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

11/11/1399 

 اهداف آموزشی



2 
 

   هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی 

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

 .نماید بيان را بهداشتي تيم در جامعه سالمت پرستار كاری گستره -2

 .دهد شرح را سالمت تيم در جامعه سالمت پرستار فعاليتهای و نقشها  -3

 .دهد توضيح را بيماری و سالمت طيف و سالمت -4

 .نماید بيان را آن با مرتبط راهبردهای و پيشگيری سطوح -5

 .دهد شرح را اوليه بهداشتي مراقبتهای و شبكه سيستم  -6

 .نماید ذكر را سالمت ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریه  -7

 .شود آشنا سالمت اقتصاد در پرستار نقش با  -8

 .شود آشنا آن در پرستار نقش و گروه پویایي و گروه با  -9

 .شود آشنا پذیر آسيب گروههای با كار نحوه با  -11

 .نماید ذكر بهداشتي هایمراقبت ارائه در آنرا تاثير و نموده تعيين را جامعه بهداشت و برسالمت موثر عوامل -11

  .دهد شرح ایران در بهداشتي الویتهای ذكر با را ایران و دنيا در بهداشتي خدمات ارائه نظام  -12

 .شود ناآش آن انجام نحوه و ایران در سازی ایمن با  -13

 .دهد شرح را مدارس بهداشت پرستار های ونقش مدارس بهداشت -14

 .شود آشنا( اجتماعي و فرهنگي زیستي عوارض از پيشگيری)كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار نقش اهميت با -15

 را بشناسد جایگاه پرستار در پزشک خانواده -16
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 :حیطه روانی حرکتی 

 واكسيناسيون( الف

 كند مي انتخاب مددجو برای را نظر مورد واكسن -1

 كند مي تعيين خوبي به را واكسن تزریق مناسب موضع -2

 نماید مي تميز الكل پد با صحيح روش به را نظر مورد محل -3

 نماید مي تلقيح درستي به را واكسن-4

 كند مي واكسيناسيون وكارت دفتر وارد را اطالعات دقيق بطور -5

 كند مي مشخص را واكسيناسيون تزریق برای بعدی راجعهم تاریخ -6

 .دهد مي ارائه مددجو به تزریق موضع از مراقبت زمينه در را  الزم های آموزش-7

 پایش واحد و كودک بهداشت( ب

 .كند مي برقرار ارتباط كودک با مناسب طور به-1

 .كند مي نترلك بدرستي را سر دور و وزن قد، شامل  كودک رشد پایش های معيار -2

 .دهد مي را الزم های آگاهي كودک به امكان صورت در و مادر به رشد پایش های معيار گيری اندازه از قبل -3

 .كند مي ثبت خانوار الكترونيكي پرونده و كودک دركارت دقيق طور به را شده گيری اندزه های معيار -4

 .دهد مي قرار كودک فيزیكي رشد كيفيت جریان در را مادر رشد، پایش نمودار روی از -5

 .دهد مي مادران به را الزم های آموزش نزولي رشد دارای یا و وزن كم كودكان مورد در -6

 .دهد مي آموزش مادر به را كمكي تغذیه به مربوط اصول -7

 .دهد مي آموزش مادر به را زندگي اول ماه 4-6 طي در مادر شير از استفاده ویژه اهميت -8

 .دهد مي مادر به كمكي تغذیه شروع از بعد شده ایجاد احتمالي مسائل زمينه در را الزم های آگاهي -9

 .دهد مي آموزش مادران به و داند مي را آهن و ویتامين مولتي های قطره شروع زمان-11

  .دهد مي آموزش مادران به را دی ویتامين و آهن و ویتامين مولتي های قطره مصرف خصوص در مهم نكات-11

 .دهد مي ارجاع را كودک نياز صورت در -12

 مادر بهداشت و باردار زنان از مراقبت و خانواده تنظيم( ج
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 .كند مي برخورد كننده مراجعه با ، ارتباط فرایند طبق مناسب طور به -1

 .كند مي توصيه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي نظر تحت را خانواده تنظيم مناسب روش -2

 .كند مي ارائه كنندگان مراجعه به بدرستي  همكار/مربي نظر تحت را خانواده تنظيم مختلف های روش زمينه در الزم یها آموزش -3

 .دهد مي ارائه كنندگان مراجعه به  همكار/مربي نظر تحت درستي رابه خانواده تنظيم مختلف های روش معایب و مزایا -4

 .دهد مي آموزش بدرستي  همكار/بيمر نظر تحت را شيردهي دوره در تغذیه اصول -5

 مدارس بهداشت -د

 .دهد مي انجام  همكار/مربي نظر تحت مناسب طور به را آموزان دانش غربالگری معاینات-1

 .كند مي ثبت آموزان دانش سالمت شناسنامه در درستي به را غربالگری نتایج -2

 .كند مي رعایت را توام واكسيناسيون در توجه مورد نكات -3

 .كند مي طراحي آموزان دانش نياز متناسب آموزشي برنامه یک -7

 .نماید مي اجرا درستي به را آموزشي برنامه -8

 .نماید مي آماده و طراحي آموزان دانش برای آموزشي پمفلت یا پوستر یک-9

  از دوره مدرسه تا سالمندی افراد غربالگری و سالمت -ر               

  مدرسه از نظر پدیكولوز را انجام مي دهدغربالگری افراد سنين 

 بهداشت دهان و دندان را اجرا مي نماید نظر از مدرسه سنين افراد غربالگری 

 ،اندازه گيری مي كند را مراجعينقد، وزن دور كمر  جهت بررسي سالمت 

 نظر مشكالت روانشناسي مورد بررسي قرار مي دهد از مراجعين را 

 سي كرده و در صورت لزوم آموزش های الزم را ارائه داده و یا ارجاع مي دهدتغذیه مددجویان را برر وضعيت 

 مشكالت جنسي و رفتارهای پرخطر مورد بررسي قرار داده و در صورت لزوم ارجاع مي دهد نظر از مددجویان را سالمت 

 را انجام مي دهد آموزش های الزم جهت غربالگری بزرگساالن از نظر كانسر كولون توسط تست فيت 

 سرطان پستان غربالگری  مي كند نظر ازرا  باروری سنين افراد 

 آموزش های الزم در زمينه مشكالت مربوطه در حيطه پرستاری را به درستي انجام مي دهد 

 مي دهد. ارجاع در صورت لزوم افراد پر خطر را به مراكز مربوطه 
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 کنفرانس: -پروژه ارائه

 روزانه از مباحث تعيين شده هست دانشجویان موظف به كنفرانستمامي  -              

 دانشجویان در بازه زماني تعيين شده پروژه های خود را طبق برنامه ارائه دهند -              

 

  عاطفیحیطه: 

 به اهميت انجام آموزش های الزم جهت ارتقاء سطح سالمت جامعه آگاه است -

 

 روش های تدریس

 سخنرانی   پاسخپرسش و  ایفای نقش بحث گروهی 

 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 نه های آموزشی غیررسمیساما سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 )مجازی/حضوری(مواد و وسایل آموزشی
  منابع

الکترونی

 ک

  / کتاب

 جزوه
 پاورپوینت 

وایت 

 بورد

  /تصویر

 عکس

 /کاتالوگ 

 بروشور

نمودار/ 

 چارت

  فایل

 صوتی

  فیلم

 آموزشی
 بیمار واقعی شدهبیمار استاندارد  اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه  آزمایشگاهی بالینی مجازی

 مرکز سالمت جامع  :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 ری) مرتبط با فراگیر(تکالیف یادگی

  تایید مطالعه مطالب در سامانه نوید به منزله حضور وغیاب  -                   -1
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 دانلود مطالب درسی از سامانه در بازه زمانی تعیین شده                  -2

 هو پرسش و پاسخ به صورت مجازی در بازه زمانی تعیین شد  گروهی بحث در مشارکت                 -3

 به صورت مجازی در وقت تعیین شده کنفرانس گروهی ارائه               -4

 شرکت در امتحان کوئیز به صورت مجازی                -5

 ارائه پروژه مربوط به واحد درسی               -6

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 وهیاستفاده از اینترنت جهت جستجوی موارد در بحث های گر -: انتظارات

 استفاده از اینترنت، کتاب: مجازها

 پاسخ دهی خارج از زمان تعیین شده - محدودیتها:

  

 از قبیل: مواجهات شغلی، تجهیزات بیمارستانی، مواد شیمیایی،  حفاظت فردی و...های ایمنی توصیه

 استفاده از وسایل حفاظت فردی)ماسک، دستکش، شیلد( -1

2-  

... 

 

 فهرست منابع درسی
 1395 اول چای. نگر جامعه. تهران. 1 جامعه بهداشت پرستاری. وحيده يحسين                                                                                                                                                                                                                                                                        
 1382.نگر جامعه نشر: تهران.-3و2و1 جامعه بهداشت پرستاری درسنامه.  اسحاق آبادی، ایلدر 
 1385. سوم چاپ. سبحان آثار. تهران.بهداشتي خدمات كليات و صول1. محمدحسن پوش احرام حسين، محمد مقدم باقياني 
 1381. پژوهش.تهران. گروه های پویش گيری اندازه و گروهي پویایي. محمدرسول فومني گلشن  
 1386.رشد. تهران.گروهي مشاوره و گروه پویایي. عبداله آبادی شفيع 
 1394(. یونيسف)متحد ملل سازمان كودكان صندوق. تهران. سازی ایمن راهنمای و برنامه. پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت ، سازی ایمن كشوری كميته مولف 
 1374چهر،.1: تهران. بهداشتي هایواولویت بهداشت آموزش. پيشه دل واسماعيل سرشت حلم 
 1376، سماط.1: تهران. افضلي ملک ودكتر شجاعي حسين دكتر: ترجمه. بهداشتي خدمات كليات. ،ک وپارک ،جي پارک 

9- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster. Public health Nursing: Population-centered 
Health Care in the Community.8th  

 روش ارزشیابی

 ارزشیابی تخصصی بر اساس چک لیست  ارزشیابی عمومی بر اساس چک لیست 

 سواالت چند گزینه ای سایر روش های ارزشیابی:
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، 2نمره، کوئیز  4/2: نمره، تکالیف کالسی 4/2 شرکت در پرسش و پاسخ نمره، 2/1 حضور کالسی نمره: 21از ) بارم بندی نمره 

 (نمره12  :/ دورهامتحان پایان ترم

 و .... زمان صحیح ارائه مطالب، مطالعه مناسب مطالب، و موثر حضور به موقعارزشیابی عمومی: 

 و ... آزمون بالینی، آزمون مجازی، تکالیف:ارزشیابی تخصصی

 6/3، پرسش و پاسخ نمره 6 )حضوری(نمره، فعالیت عملی 3 )گروهی(پروژهارائه  ، 8/1 )حضوری/مجازی(نمره ، حضور در تمام روزها 6/5کنفرانس  موارد:سایر 
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 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

  8-11شنبه  جامعه سالمت پرستاری  كاری سترهگ و بهداشت تاریخچه 1

11-12 دوشنبه سالمت كننده تعيين عوامل و بيماری و 3سالمت طيف 2   

  8-11شنبه  كودک  رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستاری نقش اهميت 3

11-12 دوشنبه اوليه بهداشتي مراقبتهای پيشگيری، سطوح 4   

سازی ایمن 5   8-11شنبه  

سازی نایم 6 11-12 دوشنبه    

  8-11شنبه  )کوئیز(    سالمت اقتصاد و پرستار سالمت، ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریه 7

11-12 دوشنبه گروه پویایي 8   

  8-11شنبه  و جهان( ایران) خدمات دهنده ارایه نظامهای 9

11-12 دوشنبه جامعه بهداشت سنجي نياز اصول ،سالمت تيم در جامعه سالمت پرستار فعاليتهای و نقشها 11   

  8-11شنبه  مدارس بهداشت پرستاری 11

11-12 دوشنبه نقش پرستار در پزشک خانواده -پذیر آسيب گروههای با كار 12   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 د شد.فراگیران رسانیده خواه

 

 

 

 


