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 اهداف آموزشی

   :هدف کلی 

 خته ها در فعالیتهای ارتقای سالمت جامعهفیلدهای مختلف عرصه ارائه خدمات پرستار سالمت جامعه و کاربست آموکسب مهارتهای مورد نیاز در 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیراقادر باشد: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی 

 شناسایی کند.واکسن های مختلف را  .1

 بیان کند.نحوه تزریق واکسن های مختلف را  .2

 نحوه انجام تریاژ در بخش اورژانس را شرح دهد. .3

 را شرح دهد. CSRیش استریلیزاسیون در چگونگی پا .4

 اهم فعالیت های مرکز کنترل عفونت بیمارستان را بیان نماید.  .5

 چگونگی مراقبت از بیماران دارای تراکئوستومی را توضیح دهد. .6

 را توضیح دهد.  مایع درمانینگی تهیه محلول های چگو .7

 درمان( را توضیح دهد. -روند کنترل بیماری سل) غربالگری .8

 امه های موجود بهداشتی در خصوص  غربالگری نوزادان در بدو تولد را شرح دهد. برن .9

 آخرین پروتکل احیای پیشرفته را توضیح دهد. .11

 :حیطه روانی حرکتی 

 را به کار گیرد. های در معرض خطر فرایند پرستاری در کار با گروه .1

 د. ارائه نمای مناسب آموزش های بهداشتی  به مددجویان مختلف در جامعه .2

 را انجام دهد.(  از جمله معاینه جهت غربالگری سرطان سینه)بررسی وضعیت مددجویان  .3



3 
 

 بیماران مراجعه کننده در بخش اورژانس را تریاژ نماید.  .4

 کار کند.  CSRموجود در  و تجهیزات  با وسایل .5

 نمونه برداری از تجهیزات و محیط برای کنترل عفونت در بخش های مختلف را انجام دهد. .6

 از بیماران مبتال به تراکئوستومی مراقبت نماید. .7

 محلول های مایع درمانی را تهیه نماید. .8

 را انجام دهد. PPDتست  .9

 نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان را انجام دهد.  .11

 را بر روی موالژ در پراتیک انجام دهد. Basic of life supportمهارتهای  .11

 حمل نماید. مصدوم فرضی را در پراتیک به نحو صحیح  .12

 :حیطه عاطفی  

 را درک نماید. کار با مددجویان مختلف در جامعه اهمیت  .1

  احساس مسئولیت نماید. مددجویان مختلف در جامعهنسبت به شناسایی و رفع نیازهای  .2

 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 روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 جزوه  کتاب
                    پاورپوینت

                     

            وایت بورد
                              

 کاتالوگ/ بروشور تصویر/ عکس
نمودار/ 

 چارت

 ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی
و لوازم اشیاء 

 واقعی
 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده

 پایگاه های معتبرمنابع برای مطالعه بیشتر شامل کتاب، مقاالت و   سایر مواد و وسایل آموزشی:
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 مکان برگزاری آموزش

 جامعه زمایشگاهیآ بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری بهتر فراگیر بر اساس نیازهای روز جامعه 
 تدارک برنامه آموزشی برای ارتقای مهارت یادگیری دانشجویان 
  انجام کلیه مهارتهای مورد انتظار بر اساس الگ بوک دوره تدارک زمینه 
 ایجاد تکالیف در سامانه نوید و ارائه بازخورد 

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  فیلدهای کارورزیحضور مرتب در 
  و ارائه برنامه های آموزشی برای مددجویان مختلف تهیه 
 ر فیلد کارورزی به استاد مربوطهتهیه و ارائه تکالیف مربوط به ه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 و انتقاد ارائۀ شده در روند تدریس، تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به انجاممحیط کارورزی، در  کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد

 از کتابخانه و سایت استفاده از زمان استراحت، استفاده: مجازها

 استفاده از گوشی موبایل در بخش ها، غیبت در جلسات محدودیتها:

 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی توصیه
 ) ماسک، دستگش، شیلد، گان(19استفاده از تجهیزات فردی با توجه به شیوع بیماری کووید  .1
 رعایت اصول بهداشت فردی .2

 در حین برقراری ارتباط با گروه های هدف و توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعیرعایت مالحظات اخالقی  .3

 فهرست منابع درسی
Stanhope M, Lancaster J. Community/Public Health Nursing. last edition 

Frances A. Maurer, Claudia M. Smith. Community/public health nursing practice: health for families 
and populations, last edition 
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 یابیارزروش 
 مصاحبه چک لیست طصحیح / غل 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 

 

 سایر: 
 

 نمره 41ارزشیابی تخصی  -نمره 6، ارزشیابی عمومی 02از رم بندی نمره با

موارد مندرج در ارزشیابی بر اساس ارزشیابی عمومی: 

 عمومی کارورزی

بر اساس ارزشیابی تخصصی: 

) حضور فعال در چک لیست مربوطه

فیلد، ارائه منظم تکالیف، نحوه اجرای 

برنامه های آموزشی، تکمیل الگ 

 بوک دوره(

 

     

 سایر موارد
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی

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

 ماه روز ساعت

 اسفند 6و  5 صبح
 واکسیناسیونانجام 

 

بخش واکسیناسیون 

 موسویبیمارستان 

 خانم شامی

بیمارستان اورژانس  اورژانس آشنایی و انجام تریاژ بیماران بخش اسفند 6و  5 عصر

 موسوی

 خانم دکتر نمدیان

الی  21 صبح

21 

مرکز جامع سالمتی  SBE آموزش و انجام  اسفند

 21شماره 

 خانم دکتر نمدیان

الی  21 صبح

11 

و کار با اتوکالو و کمی  CSRپایش استریلیزاسیون در  اسفند

 کالو و فور

CSR خانم ربیع بیمارستان موسوی 

الی  21 صبح

21 

آشنایی با مرکز کنترل عفونت، نمونه برداری از  فروردین

 تجهیزات و محیط برای کنترل عفونت

مرکز کنترل عفونت 

 بیمارستان موسوی

 خانم دکتر نمدیان

الی  21 عصر

21 

 مراقبت از تراکئوستومی فروردین

 استفاده از گلوکومتر و کوآگوالمتر

ICU 

 بیمارستان موسوی

 آقای ایمانی

  صبح

الی  12

12 

تهیه محلول مایع درمانی، خونگیری از پاشنه پای  فروردین

 نوزادان

بخش کودکان 

 بیمارستان موسوی

 خانم افشین جو

  22 صبح

 2و 

 

فروردین و 

 اردیبهشت

 خانم دکتر نمدیان کارخانه به مددجویان آموزش های بهداشتی

 1 صبح

 

نی و آشنایی با واحدهای بهداشت حرفه ای، کار درما اردیبهشت

 گفتار درمانی

-بهداشت حرفه ای

گفتاردرمانی کاردرمانی 

 خانم دکتر نمدیان



7 
 

 بیمارستان موسوی

 صبح 

 

درمان(  -آشنایی با روند کنترل بیماری سل) غربالگری اردیبهشت 8

 PPDو انجام 

) بیماری 22درمانگاه 

 سل( -های ریوی

 خانم دکتر نمدیان

) غربالگری 5درمانگاه  ی بدو تولد نوزادانآشنایی با روند غربالگر اردیبهشت 1 صبح

 بدو تولد نوزادان(

 خانم دکتر نمدیان

الی  25 صبح

26 

بر روی موالژ در  Basic of life supportمهارتهای  اردیبهشت

skill lab 

آقای دکتر دین  پراتیک دانشکده

 محمدی

 می نژادخانم دکتر بهرا پراتیک دانشکده بررسی وضعیت سالمت اردیبهشت  12 صبح

بخش داخلی بیمارستان  بررسی وضعیت سالمت اردیبهشت 11 صبح

 موسوی

 خانم دکتر بهرامی نژاد

آشنایی با برنامه های در حال اجرای حوزه سالمت  اردیبهشت 18 صبح

 جامعه

 خانم دکتر نمدیان مرکز بهداشت شهرستان

 خانم ربیع یک دانشکدهپرات skill labدر  در بحران مدیریت حمل مصدوم اردیبهشت 11 صبح

 خانم دکتر نمدیان مرکز سالمندان مراکز مراقبتی سالمندان در جامعهآشنایی با  اردیبهشت 21 صبح

 

 


