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  پيشگفتار

 در و بوده استوار بالين و آموزش بستر در مهارت، با دانش جامع و هماهنگ امتزاج محوريت بر كه علمي است اي حرفه پرستاري،      

 هاي شاخصه از يكي. باشد مي خود مــددجــويان به اي حرفه رسالت و انداز چشم اساس بر مراقبت شكل ترين مطلوب ي ارائه پي

. باشد مي آنها اجراي و ها ريزي برنامه روند ارزشيابي از مناسب بازخورد دريافت آموزشي، ريزان برنامه و مسئولين به بخش اطمينان

 گردد، مي روندها و عملكرد مداوم ارزشيابي نمودن كاربردي موجب تنها نه) log book( عملكردها ثبت دفتر طراحي راستا اين در

 پايش .گرديد خواهد دانشجويان نياز مورد يادگيري بيشتر چه هر تعميق و توسعه ريزان، برنامه بهتر چه هر ريزي برنامه موجب

 مطالبي ارائه بر عالوه عملكرد، ثبت دفتر هدف و باشد مي كيفيت ارتقاء اصلي اركان از يكي آموزش فرآيند در دانشجويان عملكرد

 برنامه تجمعي و تكويني ارزشيابي و دانشجو هاي آموخته ارزشيابي جهت مفيد و مناسب ابزاري مطالعاتي، راهنماي عنوان به

 . باشد مي نيز دانشكده آموزشي

 فراگيران كه آنجا از. شوند مي ثبت منظم صورت به ها برنامه و رويدادها آن در كه است رسمي ثبت دفتر معناي به لغت در بوك الگ

 كنند، مي كسب متفاوتي تجارب و گذرانند مي متفاوتي شرايط و ها عرصه در را خود دوره) باليني حيطه در باالخص( پرستاري دانش

 اساتيد همچنين نمايند، دريافت مطلوبي بازخورد خويش عملكرد نحوه از) دوره آموزشي اهداف با مقايسه و(آن مطالعه با توانند مي

 فعاليت ثبت با بنابراين. نمايند حاصل اطمينان آموزشي اهداف حداقل به خود دانشجويان دستيابي از نيز آموزشي مديران و گروه

 :يافت دست ذيل موارد جمله از مهمي نتايج به توان مي شده امـــانج هاي

 آنها رفع جهت در تالش و خود يادگيري كمبودهاي و نقايص به دانشجويان توجه •

  اساتيد توسط مناسب بازخورد ارائه و دانشجويان آموزش روند ارزشيابي •

 جهت تالش و همـــكاري حاصله نتايج از گيري بهره با و اساتيد توسط آموزشي گروه بالفعل و بالقوه هاي توانايي ارزيابي •
  گروه آينده هاي برنامه ارتقاء
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 دانشجوي گرامي: 

 

 شما بيشتر توجه جهت و آموزشي نوين هاي روش از استفاده راستاي در كه است پرستاري log book داريد رو پيش اكنون آنچه     

 دوره پايان ارزيابي نيز و يادگيري ارتقاء در آن اهميت به توجه با. است گرفته قرار شما اختيار در و تهيه خود رشته باليني موارد به

 : فرماييد توجه آن تكميل و صحيح نگهداري ي ه نحو به لطفاً شما،

 بالين بر مراقبت هنگام در كه است اي حرفه و آموزشي موضوعات به شما حساسيت و توجه ارتقاء پرستاري بوك الگ آموزشي هدف

 منظر از و اي حرفه زواياي تمام بررسي با بتوانيد تا است تمريني عملكرد ثبت دفتر از استفاده همچنين. نمود خواهيد ارائه بيماران

 را خود يادگيري هاي فعاليت نهايت در و دهيد انجام را نظر مورد توجهات دانشجو، يادگيري و آموزش مسئله در درگير افراد كليه

 نمايد مي فراهم شما براي مناسبي بازخورد آن، ثبت و روزانه هاي فعاليت بازنگري. دهيد قرار مناسب تحليل و تجزيه و بررسي مورد

 پژوهشي آموزشي فعاليت نحوه از مناسب بازخورد با طبيعتاً. باشد ارزيابي قابل و مستند صورت به ها فعاليت روند تا شود مي سبب و

 آموزش دوره طي در موفقيت آرزوي ضمن .گرديد خواهد آشكار شما پيشرفت هاي زمينه و كار نقائص مربوطه، اساتيد طرف از

 . اشيدب كوشا خود عملي - علمي توانمندي ارتقاء جهت در بتوانيد است اميد باليني،

 

                                                                                                                

 د��ر ��را.. ع����مدی                                              
 �عاون آ�وز�ی دا�ه                                             
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 كارنما تكميل و استفاده دستورالعمل

دو هدف اساسي اين كارنما، جهت دهي يادگيري در راستاي اهداف آموزشي  و سنجش و  دانشجوي گرامي، در راستاي تامين
 ارائهبخش)، بمنظور استفاده مطلوب و بهينه  به ترتيب زير     بخش هاي مختلف آن( ،اندازه گيري ميزان يادگيري دانشجو

   مي گردد:
  

 جامعهبرنامه آموزش باليني دوره كارشناسي ارشد رشته پرستاري سالمت  .1
 دهد مي نشان را باليني آموزش هاي واحد با ارتباط در تحصيلي نيمرخ جدول اين •

 معرفي رشته پرستاري سالمت جامعه .2
o توصيف رشته 
o  تعريف رشته 
o جايگاه يا جايگاه هاي شغلي دانش آموختگان 
o (ارزش ها و باورها) فلسفه 
o ( چشم انداز و آينده شغلي) دورنما 
o (ماموريت) رسالت 
o  مورد انتظار از دانش آموختگانپيامدهاي 
o نقش هاي دانش آموختگان در جامعه 

 چك ليست مهارت هاي اصلي مورد انتظاررشته پرستاري سالمت جامعه .3
 )General Competenciesهاي عمومي مورد انتظار( الف : توانمندي     

 كارآموزي: درهرواحد رفتاري براهداف مبتني انتظار مورد جدول صالحيتهاي
هر واحد درس باليني (كارآموزي/كارورزي)، اهداف درس، مبتني بر الگوي آموزش فرايند  0F1ر طرح درسد) الف

 فرآيند ، دانشجويان باليني يادگيري براي پايه مراقبتي الگوي اينكهه ب پرستاري تعريف و تدوين شده است. لذا باتوجه
 شناخت، و بررسي در دانشجويان انتظار مورد هاي صالحيت هربخش، اختصاصي اهداف بر مبتني باشد، مي پرستاري
 . است شده تعريف جدولي در ارزشيابي و اجرا ، ريزي برنامه پرستاري، هاي تشخيص تدوين و مشكالت استخراج
 معيار هرمهارت چپ سمت قسمتي سه درهرستون آيد مي شمار به دانشجونيز ارزشيابي ابزار بوك الگ ازآنجاكه

 نشده انجام ، شده انجام ناقص ، شده انجام كامل: قسمت سه شامل كه است گرفته قرار عملكرد سطح تعيين
 بار هر در اموزشي همكار/ استاد. است شده داده اختصاص صالحيت نمره به ستوني آن، چپ درسمت .است قرارگرفته

 عالمت مربوطه ستون در شده تعريف عملكرد معيارهاي از هريك با عملكرد مطابق برحسب دانشجو رفتار مشاهده
 مي گردد. اين ثبت بازخورد شده تعيين محل در و شد خواهد داده بازخورد دانشجو به بالفاصله و نمود خواهد گذاري

 قرارمي گيرند. استفاده مورد تراكمي ارزشيابي وهم تكويني ارزشيابي برمبناي هم ها بازخورد
 . شود انجام كارآموزي زمان مدت اول نيمه در بايد دانشجو به بازخورد و مشاهده بار يك حداقل)ب
 .گرفت خواهد قرار ارزشيابي مورد پرستاري فرآيند اجراي بخش در عملي هاي مهارت از هريك انجام كيفيت)ج 

 )Expected Procedural Skillsهاي عملي مورد انتظارپرستاري سالمت جامعه( ب : مهارت

                                                           
 طرح درس در ابتداي هر نيمسال تحصيلي طرح درس مربوطه در اختيار دانشجو قرار خواهد گرفت ١



٤ 
 

 بايد دانشجو پزشكي مي باشد كه علوم ريزي برنامه عالي شوراي دروس فصل سر بر مبتني عملي، هاي مهارت جدول
 و انجامانجام  در مشاهده،كمك سطح نمايد. اين مهارتها درسه كسب ارشد، آنها را كارشناسي آموزشي دوره طول در

 است. شده تعيين نياز مورد موارد تعداد سطح، به سه از يك هر در عملي هاي مهارت از هريك براي، مستقل
مي باشد.  دانشجو با مستقل انجام سطح در ويژه به ها مهارت اين از يك هر انجام براي شرايط نمودن فراهم مسئوليت

 مورد همكارآموزشي/استادباليني توسط بايد مهارت انجام و نمايد اقدام موارد از هريك انجام براي است موظف دانشجو
 گردد. گرفته،امضاء مي قرار تاييد
o مهارت از هريك مشاهده شرايط شدن فراهم براي است موظف دانشجو مشاهده سطح در عملي هاي مهارت 

 براي است موظف درس استاد. نمايد اقدام همكارآموزشي/باليني استاد كمك با نياز مورد دفعات تعداد به ها
 نمايد. ريزي برنامه بالين عرصه در مهارت انجام يا و كارگاه صورت به مشاهده سطح در ها مهارت پوشش

o مهارت از هريك انجام در اقدام براي دانشجو -مستقل  انجام/انجام در كمك سطوح در هاي عملي مهارت 
 گرفته تاييديه و گذرانده را مهارت آن مشاهده موارد بايد مستقل انجام/انجام در كمك سطوح در عملي هاي

بايد شرايط انجام مهارت مورد نظر را فراهم و باشد. دانشجو براي انجام مهارت هاي در سطح كمك در انجام 
 سطح سه هر سپس از استاد/همكارآموزشي درخواست نمايد تا با كمك ايشان بتواند مهارت را انجام دهد. در

 انجام امضاي و تاييديه اخذ و مهارت انجام امكان و محيط شدن فراهم پيگيري مهارت، مسئوليت انجام
 مي باشد. دانشجو با مهارت

 سطح در را مهارت است انجام،مجاز در كمك و مشاهده سطح در مهارت انجام در تاييديه اخذ صورت در دانشجو :توجه
 . دهد باشد، انجام فراهم شرايط كه تحصيلي نيمسال و باليني موقعيت هر در مستقل انجام

 انتظارات اخالقي از پرستاري سالمت جامعه .4
 اي دانشجويان و اخالق حرفه )Dress Codeآيين نامه اجرايي پوشش ( .5

 :است شده تنظيم زير فصل چهار در نامه آيين اين
 پوشش نحوه و لباس:اول فصل •
 كشور آموزشي هاي محيط در آرايش موازين و فردي بهداشت: دوم فصل •
 پزشكي آموزش محيطهاي در دانشجويان رفتار موازين: سوم فصل •
 نامه آئين تخلف موارد پيگيري و اجرا بر نظارت: چهارم فصل •

دانشجو موظف است تمامي مقررات مندرج در هريك از فصول اول تا سوم را كامالً و در تمام مدت حضور در محيط 
 باليني رعايت نمايد.

 توجه: در صورت عدم رعايت هر يك از مقررات آيين نامه:
ل چهارم آيين نامه به دانشجو سر پرستاربخش و يا هريك از مسئولين تعريف شده در فص در مرتبه اول توسط استاد /

 تذكر شفاهي داده خواهد شد. 
 "پوشش نحوه و لباس"در صورت تكرار تخطي ازهر يك از مقررات مندرج در آيين نامه به ويژه قوانين مربوط به 

سر پرستاربخش و يا هريك از مسئولين تعريف شده در فصل چهارم آيين نامه موظف هستند از ادامه حضور  استاد /
با دانشجو طبق بند دوم  دانشجو در محيط آموزش باليني جلوگيري نموده و در صورت تداوم عدم پايبندي به مقررات،

 فصل چهارم آيين نامه رفتارخواهد شد. 
 بود. خواهد درس باليني استاد با اي حرفه اخالق و پوشش اجرايي نامه آيين پيگيري و نظارت نهايي مسئوليت: توجه
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 يمار در ايرانمنشور حقوق ب .6
 قوانين و مقررات آموزشي .7
 آموزشي هاي كارگاه جدول .8

 .است آنها گذراندن به موظف تحصيلي نيمسال هر در دانشجو كه است آموزشي هاي كارگاه فهرست گيرنده بر در جدول اين
 آموزشي گروههاي مديران با هماهنگي با دانشكده آموزش توسعه دفتر رابط توسط كارگاه هر اجرايي برنامه و برگزاري تاريخ

 هاي كارگاه از يك هر در موقع به شركت و كارگاه برگزاري پيگيري مسووليت. شد خواهد  تنظيم كارگاه دبير و  مربوطه
 .بود خواهد دانشجو عهده برنامه،به ازاتمام پس كارگاه دبير از امضا اخذ و آموزشي

 با جبراني كارگاه دانشجويان،برگزاري حضور عدم دليل به شده تعيين زمان در كارگاه تشكيل عدم صورت در : توجه 
  .  بود خواهد دانشكده،همراه آموزشي معاونت توسط شده تعيين نام ثبت حق اخذ

 :پرستاري برالگوهاي مبنيباليني  كار گزارش ارش گز م فر .9
 كارآموزي ارزشيابي نمره از بخشي درس،  اهداف و پزشكي علوم ريزي برنامه عالي شوراي دروس سرفصل بر مبتني

 هاي درعرصه فعاليت گزارش .است شده داده اختصاص كارآموزي هاي درعرصه فعاليت گزارش ارائه به ها، كارورزي/ها
 مبتني است موظف دانشجو .مي گردد دهي نمره و ارزشيابي "باليني كار گزارش" جدول اساس بر  دانشجوكارآموزي 

 هاي درعرصه فعاليت گزارش  و انتخاب را نظر مورد مراقبتي الگوي و مددجويان ،استاد هماهنگي با درس، اهداف بر
عرصه هاي در حضور مدت درطول دانشجو. نمايد تحويل درس استاد به مقرر موعد در و شده تايپ را خود كارآموزي
 باتاكيد پرستاري الگوهاي براساس كاربرد را مددجو 1-3 از مراقبت گزارش ،براهداف مبتني است موظف كارآموزي

. نمايد ارائه درس استاد به مكتوب صورت به ارزشيابي و مراقبت اجراي تا شناخت و بررسي از مورد نياز ، برمراقبتهاي
 .دهد مي خوداختصاص به را كارآموزينهايي  نمره از بخشي ها گزارش اين

 پزشكي علوم ريزي برنامه عالي شوراي دروس سرفصل به توجه با   - آموزشي سمينار/كالب ژورنال گزارش جدول .10
 موظف دانشجواست.  شده داده اختصاص سمينارآموزشي/كالب ژورنال ارائه به كارورزي/كارآموزي ارزشيابي از بخشي

 مقاله باليني استاد هدايت و نظارت تحت ،كالب ژورنال ارزشيابي فرمدر  ارزيابي مشخص معيارهاي بر مبتني است
 تعيين و زمان شرايط يا ها همكالسي جمع در را ،مقاله كالب ژورنال برگزاري شرايط به توجه با و انتخاب را مناسب

 .نمايد ارائه نقادانه رويكرد با استاد توسط شده
 

 كارآموزي هاي كشيك جدول  .11
 در .است گرديده مشخص شب و وعصر صبح هاي كشيك تعداد و كارآموزي هر هاي روز كل تعداد جدول اين در    

 توسط شب و عصر و صبح هاي شيفت در دانشجو حضور شده زمانبندي برنامه كارورزي/كارآموزي هر در حضور روز اولين
 محيط به ورود محض به است موظف و نبوده ها شيفت جابجايي يا تغيير به مجاز دانشجو .مي گردد مشخص استاد

 دانشجو خروج و ورود ساعت. كند رساني اطالعواحد  مسئول همكارآموزشي / استاد به را خود حضور كارورزي/كارآموزي
 امضا .شود امضا و ثبت واحد مسئول يا همكارآموزشي توسط وي حضور عدم در و استاد توسط مربوطه ستون در بايد

 در دانشجو غيبت معناي به دانشجو خروج و ورود ثبت عدم .بود نخواهد مجاز بخش افراد ساير توسط خروج و ورود زمان
 مي باشد. دانشجو عهده به خروج و ورود وامضا ثبت پيگيري ووليتئمس. باشد مي مربوطه شيفت
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 برنامه آموزش باليني دوره كارشناسي ارشد رشته پرستاري سالمت جامعه

از ترم اول  و نيمرخ تحصيلي ، براي دوره كارشناسي ارشد پرستاري سالمت جامعه عالي برنامه ريزيبراساس سرفصل مصوب شوراي 
 واحد كارورزي درعرصه برنامه ريزي شده است. 6واحد كارآموزي و در ترم چهارم  تعداد  5/8تا سوم ،تعداد 

 
 

  

 كارورزي كارآموزي

 عنوان درس
تعداد 

 واحد
 ترم تعداد واحد عنوان درس ترم

نظريه ، الگوهاي پرستاري و سالمت جامعه وكاربرد 
 آن ها

 خانواده و جامعهروش هاي آموزش به فرد، 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 كارورزي
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 سالمت مردان و زنان در سنين باروري
 ارتقاي سالمت و سبك زندگي سالم

 (خانواده)پرستاري سالمت جامعه 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي 
 سالمت جامعه

 نظام هاي عرضه خدمات سالمت
 سالمت جامعه(گروههاي آسيب پذير)پرستاري 

1 

1 

5/0 

1 

3 

3 

3 

3 

 

جمع كل  5/8 جمع كل واحدها
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 معرفي رشته پرستاري سالمت جامعه

 توصيف رشته

دستي تنظيم و تدوين شده  هاي سالمت محور مبتني بر اسناد باال رشته پرستاري سالمت جامعه در راستاي سياست     
سالمت آحاد جامعه تمركز دارد به طوري كه دانش آموختگان آن با تلفيق دانش پرستاري با ساير علوم است. اين رشته بر 

مرتبط با سالمت قادر به شناسايي مشكل، حل مسأله و تصميم گيري مبتني بر شواهد جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه 
شناسي ارشد پرستاري بهداشت همگاني در كشور راه تحت عنوان كار 1355خواهند بود. اين رشته براي اولين بار در سال 

به صورت يكي از گرايش هاي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري با عنوان پرستاري بهداشت  1374اندازي و در سال 
 جامعه در برنامه هاي آموزش پرستاري و مديريت خدمات پرستاري به تصويب رسيده است. بازنگري اين دو برنامه در سال

به ترتيب به دانشكده هاي پرستاري دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد و شيراز محول گرديد. نسخه هاي بازنگري شده  1380
مبناي كار كار گروه هاي بازنگري قرار  1388اين دو دانشگاه، به دليل گذشت زمان و ضرورت به روز رساني مجدداً در سال 

 د نظر شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي نهايي گرديد.در چارچوب مور 1391گرفت و نهايتاً در سال 

 تعريف رشته

رشته پرستاري سالمت جامعه در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته شاخه اي از رشته پرستاري است كه دانش آموختگان آن، با 
مختلف جامعه فعاليت دارند و تلفيق علم پرستاري با ساير علوم مرتبط با سالمت و عملكرد مبتني بر شواهد در عرصه هاي 

خدمات خود را با تأكيد بر پيشگيري اوليه به آحاد جامعه ارايه مي كنند. رويكرد اصلي اين رشته، محوريت سالمت جامعه 
 است.

 
o :جايگاه يا جايگاه هاي شغلي دانش آموختگان 

 مراكز بهداشتي و درماني 
 بيمارستانها در سيستم پزشك خانواده و نظام ارجاع 
 كز توانبخشي، نگهداري سالمندانمرا 
 مدارس 
 مراكز درمان اعتياد 
 عرصه هايي كه دچار سوانح و باليا شده اند 
 كليه سازمان ها و ارگان هاي نيازمند به خدمات روان پرستاري سالمت جامعه 
 مراكز تحقيقات، شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد 
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o :(ارزش ها و باورها) فلسفه 
 در تدوين اين برنامه، بر ارزش هاي زير تأكيد شده است:                

  انسان به عنوان جانشين خدا داراي كرامت، قداست، حرمت و منزلت وااليي بوده و سالمت از حقوق
 اساسي او است.

 .انسان سالم محور توسعه پايدار است 
  است.سالمت محوري و توجه به سطوح پيشگيري اولويت اول در تدوين اين برنامه 
  رعايت عدالت اجتماعي (برابري در بهره مندي از خدمات سالمت) در ارائه مراقتب هاي بهداشتي به انسان

 ضروري است.
 .مشاركت در تصميم گيريهاي مربوط به سالمت از حقوق اصلي فرد، گروه، خانواده و جامعه است 
 .رعايت اخالق حرفه اي محور ارائه خدمات پرستاري سالمت جامعه است 
 .جامعه محور بودن اصالت اين برنامه است 

 
 

o ( چشم انداز و آينده شغلي) دورنما 
  سال آينده، اين دوره در كشور، از لحاظ استانداردهاي آموزشي، توليدات پژوهشي و ارائه خدمات  10در

 پرستاري سالمت جامعه به مردم، در منطقه در رديف كشورهاي مطرح خواهد بود.
 

o :(ماموريت) رسالت 
  رسالت اين دوره، تربيت پرستاران آگاه، كارآمد، متعهد، مسئوليت پذير و پاسخگو است كه با تلفيق و

كاربرد علم پرستاري و ساير علوم سالمت و عملكرد مبتني بر شواهد در عرصه هاي مختلف جامعه فعاليت 
 و موجب ارتقاي سطح سالمت جامعه و كيفيت زندگي مي شوند.

o ر از دانش آموختگان:پيامدهاي مورد انتظا 
 دانش آموختگان اين دوره قادر خواهند بود:                      

 .خدمات پرستاري موردنياز را به افراد، خانواده و جامعه ارائه نمايند 
  با تفكر انتقادي و به كارگيري روشهاي خالق در امر تصميم گيري براي حل مسائل بهداشتي جامعه

 مشاركت نمايند.
 ائه خدمات بهداشتي موردنياز جامعه در شرايط گوناگون با ساير گروههاي نظام سالمت عامل جهت ار

 سازنده داشته باشند.
  از فناوري ها و دانش روز مبتني بر شواهد در جهت ارتقاء كيفيت مراقبت هاي بهداشتي، با در نظر گرفتن

 امكانات و منابع موجود كشور استفاده بهينه نمايند.
 

o انش آموختگان در جامعهنقش هاي د 
 پيشگيري    •
 مراقبتي      •
 آموزشي •
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 مشاوره اي   •
 مديريتي   •
 پژوهشي •

  وظايف حرفه اي دانش آموختگان                
 در نقش پيشگيري 
 مشاركت در ايمن سازي جامعه در قالب برنامه هاي معاونت بهداشتي 
  غربالگري سرطان ها، بيماريهاي واگير و مشارك در طرح هاي غربالگري در نظام سالمت نظير: طرحهاي

 غيرواگير، بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي
 (برنامه هاي ارتقاي سالمت افراد، خانواده ها و جامعه) مشاركت در برنامه هاي پيشگيرانه نظام سالمت 
 بيماريابي در قالب برنامه هاي نظام سالمت و ارائه گزارش به مسئولين 
 ل وضعيت و تشخيص مشكالت سالمت در سطح جامعههمكاري در برسي و تحلي 

 در نقش مراقبتي 
  ارائه خدمات پرستاري به گروه هاي هدف داراي اولويت نظير زنان، سالمندان، كودكان و نوجوانان، افراد

 ناتوان، كارگران و غيره
 ارائه مراقبت هاي پرستاري در مراكز بهداشتي در برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع 
 يري وضعيت سالمت مددجو و خانواده در منزل با انجام بازديد و ارائه مراقبت هاي خاص پرستاري و پيگ

 آموزش هاي ضروري در منزل و ارجاع در صورت لزوم
 .ارائه مراقبتهاي فوري پرستاري به آسيب ديدگان در صحنه هايي كه دچار سوانح و باليا شده اند 
 تصميم گيري هاي مرتبط با سالمت جامعه جلب مشاركت مددجو و خانواده در كليه 
 مشاركت و همكاري با ساير اعضاء گروه سالمت در ارائه خدمات سالمتي 
 مشاركت با نهادهاي اجتماعي جهت ارائه خدمات به گروه هاي محروم و فاقد دسترسي به خدمات سالمتي 
 كمك به پزشك خانواده براي ارائه خدمات پرستاري در جامعه تحت پوشش 

 نقش آموزشيدر  
 توانمندسازي فرد، خانواده و جامعه در ارتباط با سالمت 
 آموزش فرد، خانواده و جامعه در سطوح پيشگيري براساس نيازها 
 به كارگيري دانش، روشها و فناوري هاي نوين در ارائه خدمات آموزشي 
 در عرصه هاي  مشاركت و همكاري در آموزش دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كاركنان نظام سالمت

 ارائه خدمات سالمت
 مشاركت در تدوين دستورالعملهاي آموزشي در برنامه هاي حاكميت باليني 

 در نقش مشاوره اي 
 همكاري در ارجاع فرد و خانواده در نظام سالمت 
 تحليل، شناسايي مشكالت پرستاري در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين مربوطه 

 در نقش مديريتي 
 اركت در سياستگذاري هاي پرستاري در جامعهمش 
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  همكاري در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي تأمين سالمت در جامعه، با تأكيد بر خدمات پرستاري
 برنامه ها

 همكاري در مديريت بحران هاي اجتماعي در زمينه پرستار 
 در نقش پژوهشي 
 ر و مبتني بر جمعيت در نظام سالمت همكاري و مشاركت در انجام و توسعه پژوهش هاي سالمت محو

)Health System Researchدر رشته پرستاري جامعه ( 
 پيشنهاد و اجراي طرح هاي بنيادي و كاربردي 
 انجام پژوهش و ارايه مقاله در كنگره هاي ملي و بين المللي در راستاي پرستاري سالمت جامعه 
  انتشار، انتقال دانش و به كارگيري نتايج تحقيقات در جهت توسعه و ارتقاي سطح كيفيت خدمات

 خشي و مراقبتهاي پرستاري در جامعهدرماني، توانب –بهداشتي 
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 انتظارات اخالقي از پرستاري سالمت جامعه
 

 رود كه فراگيران : انتظار مي

     منشور حقوقي بيماران را دقيقا رعايت نمايند. -

) بيماران ، كاركنان و محيط Safetyمقررات مرتبط با حفاظت و ايمني( -

1Fكار را دقيقا رعايت نمايند 

2 

    

كنند، محافظت  از منابع و تجهيزاتي كه تحت هر شرايط با آن كار مي -

 نمايند.

    

به استادان ، كاركنان ، هم دوره ها و فراگيران ديگر احترام بگذارند و در  -

 ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط كار مشاركت نمايند.

    

     اي را رعايت كنند. در نقد برنامه ها ، مالحظات اخالق اجتماعي و حرفه -

ش را رعايت در انجام پژوهش هاي مربوط به رشته ، نكات اخالق پژوه -

 نمايند.

    

     در ويزيت از منازل آداب اسالمي و حقوقي را رعايت نمايند. -

                                                           
كه در يماراني الزم است اين مقررات توسط گروه يا بخش مربوطه تدوين و در اختيار دانشجويان قرار داده شود. گروه آموزشي موظف است كه مقررات ايمني ب 2

 منزل مراقبت مي شوند را تدوين ودر اختيار فراگيران قرار دهند.
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 دانشجويان اي¬حرفه اخالق و) Dress Code( پوشش اجرايي نامه آيين

o باليني آزمايشگاهي هاي محيط در 

 را زمينه اي،¬حرفه شئون حفظ ضمن كه باشد اي گونه به بايد پزشكي گروه مشاغل در خدمتگزاران تمامي رفتار و پوشش نحوه

 رعايت لذا. سازد فراهم آموزشي هاي¬محيط در اطرافيان و همكاران بيماران، همراه بيماران، با اي¬حرفه مؤثر و مناسب ارتباط براي

 اخالقاً هستند، خدمت ارائه يا تحصيل حال در آزمايشگاهي و باليني آموزشي هاي¬محيط در كه عزيزاني كليه براي زير مقررات

 .است الزامي

  پوشش نحوه و لباس: اول فصل

 شامل و بوده متحدالشكل بايد آزمايشگاهي و باليني هاي¬محيط ويژه به آموزشي هاي¬محيط به ورود جهت دانشجويان لباس

 :باشد زير هاي¬ويژگي مجموعه

 )بلند آستين با چسبان غير و زانو درحد( بلند سفيد روپوش .1

 .باشد مربوطه درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه آرم داراي بايد روپوش .2

 .باشد بسته كامل طور به آموزشي هاي¬محيط در حضور مدت تمام در بايد روپوش هاي¬دكمه تمامي .3

 روي بر) رشته نام و دانشكده نام عنوان، خانوادگي، نام نام، اول حرف( حاوي دار¬عكس معتبر شناسايي كارت از استفاده .4

 .باشد¬مي الزامي آموزشي هاي¬محيط در حضور مدت تمام در چپ سمت سينه ناحيه در پوشش،

 .بپوشانند مناسب پوشش با را موها و گردن زير نواحي گردن، سر، تمامي بايد خانم دانشجويان .5

 پزشكي حرف شان در كه آن نظاير و پاره جين شلوارهاي از استفاده باشد چسبان غير و ساده و متعارف بلند بايد شلوار .6

 .نيست

 .است ضروري بپوشاند را ساق و پا تمامي كه ساده جوراب پوشيدن .7

 . است ممنوع تزيينات داراي يا و توري هاي جوراب پوشيدن .8

 . باشد نداشته صدا رفتن راه هنگام بوده، مناسب و راحت بايد كفش .9

 .باشد نامتعارف زننده و تند هاي¬رنگ داراي نبايد و باشد متعارف در و مرتب تميز، راحت، بايد كفش و لباس روپوش، .10

 .باشد مي ممنوع كفش و شلوار روپوش، به آن آويختن و پزشكي حرفه به نامربوط هاي نشانه از استفاده .11

 هاي محيط در ازدواج حلقه جزء به( گوشواره و بند گردن دستبند، انگشتر، هرگونه دادن قرار ديد معرض در و استفاده .12

 .)باشد مي ممنوع آموزشي

 .باشد مي ممنوع عمل اتاق بجز آموزشي هاي محيط در صندل و دمپايي از استفاده .13

 تغذيه، ، بهداشت توانبخشي، مامايي، پرستاري، داروسازي، داندانپزشكي، پزشكي، حرف در شاغلين پزشكي، گروه از منظور*

 .است پزشكي علوم با مرتبط نوين فناوريهاي و پايه علوم پيراپزشكي،

  كشور آموزشي هاي محيط در آرايش موازين و فردي بهداشت: دوم فصل

 در رفتار بهداشت و ظاهر تميزي ترديد بدون لذا هستند، فردي بهداشت و نظافت الگوهاي پزشكي حرف به وابستگان .1

 .است ضروريات از پزشكي علوم آموزشي هاي¬محيط
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 از استفاده. است ممنوع شكلي هر در ناخن هاي¬برچسب و الك با ها¬ناخن آرايش. باشد تميز و كوتاه بايد ها¬ناخن .2

 تجهيزات و ديگران به آسيب احتمال و عفونت انتقال شانس افزايش موجب بلند ناخن و ناخن كاشت مصنوعي، هاي-ناخن

 .باشد¬مي پزشكي

 .باشد¬مي ممنوع پزشكي حرفه شئون از دور و متعارف غير صورت به صورت و سر آرايش .3

 ممنوع صورت و دستها از قسمت هر يا بيني در نگين يا حلقه از استفاده با و تاتو صورت به آرايش هرگونه نمودن نمايان .4

 .است

 .است ممنوع آموزشي هاي¬محيط در زا¬حساسيت و تند بوي با عطرهاي و ادوكلن .5

  پزشكي آموزش هاي¬محيط در دانشجويان رفتار موازين: سوم فصل

 كاركنان و فراگيران استادان، بيماران، همراهان بيماران، با برخورد در فروتني و تواضع اي،¬حرفه اخالق اصول رعايت .1

 .است الزامي

 راندن زبان بر يا و بلند صداي و سر ايجاد گونه هر. باشد همراه ادب با و آرامي به بايد آموزشي هاي¬محيط در كردن صحبت .2

 .است ممنوع نيست، پزشكي حرفه شأن در كه كلمات

 .باشد¬مي ممنوع آموزشي هاي¬محيط در فرد حضور هاي¬زمان كليه در دخانيات استعمال .3

 ممنوع بيماران و كاركنان اساتيد، حضور در و بيماران راند كنفرانس، سالن ها،¬آزمايشگاه در آن نظاير و آدامس جويدن .4

 .باشد¬مي

 از استفاده ها،¬زمان ساير در و بوده خاموش بايد همراه تلفن بيماران، راند و ها¬آزمايشگاه ها،¬كالس در حضور زمان در .5

 .يابد كاهش ضرورت حد به آن

 .باشد¬مي ممنوع ها¬رستوران و ها¬شاپ كافي آسانسورها، نظير مرتبط عمومي هاي¬شوخي و بحث هرگونه .6

  نامه آئين تخلف موارد پيگيري و اجرا بر نظارت: چهارم فصل

 پزشكي وابسته علوم آموزشي هاي¬محيط ساير و آموزشي هاي¬بيمارستان در نامه¬آئين اين اصول رعايت بر نظارت .1

 مربوطه واحد دانشجويي و آموزشي كارشناسان و بخش رئيس گروه، مدير ها،¬بيمارستان آموزشي معاون عهده بر باليني

 .باشد¬مي

 انجام بر اصرار صورت در و شود¬مي داده تذكر ابتدا ننمايند رعايت را نامه¬آئين اين اصول و اي¬حرفه اخالق كه افرادي .2

 .شوند¬مي داده ارجاع دانشجويان انضباطي شوراي به تخلف

دانشجو موظف است تمامي مقررات مندرج در هريك از فصول اول تا سوم را كامالً و در تمام مدت حضور در محيط باليني رعايت 

 نمايد.

 صورت عدم رعايت هر يك از مقررات آيين نامه:توجه: در 

در مرتبه اول توسط استاد /سر پرستاربخش و يا هريك از مسئولين تعريف شده در فصل چهارم آيين نامه به دانشجو تذكر شفاهي 

 داده خواهد شد. 
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استاد /سر  "پوشش نحوه و لباس"در صورت تكرار تخطي ازهر يك از مقررات مندرج در آيين نامه به ويژه قوانين مربوط به 

پرستاربخش و يا هريك از مسئولين تعريف شده در فصل چهارم آيين نامه موظف هستند از ادامه حضور دانشجو در محيط آموزش 

 باليني جلوگيري نموده و در صورت تداوم عدم پايبندي به مقررات،با دانشجو طبق بند دوم فصل چهارم آيين نامه رفتارخواهد شد. 

 .مسووليت نهايي نظارت و پيگيري آيين نامه اجرايي پوشش و اخالق حرفه اي با استاد باليني درس خواهد بود توجه:

 ايران در بيمار حقوق منشور

 .است بيمار حق سالمت خدمات مطلوب دريافت .1

 : بايد سالمت خدمات ارائه-

 .باشد مذهبي و فرهنگي اعتقادات ها، ارزش به احترام با و انسان منزلت و شأن شايسته) 1-1

 .باشد مهرباني با همراه و انصاف،ادب صداقت، ي پايه بر) 2-1

 . باشد جنسيتي و بيماري نوع مذهبي، فرهنگي، قومي، جمله از تبعيض هرگونه از فارغ) 3-1

 .باشد روز دانش اساس بر) 4-1

 .باشد بيمار منافع برتري بر مبتني) 5-1

 .باشد  بيماران درماني هاي اولويت و عدالت بر مبتني سالمت منابع توزيع مورد در) 6-1

 .باشد توانبخشي و درمان تشخيص، پيشگيري، از اعم مراقبت اركان هماهنگي بر مبتني) 7-1

 . باشد غيرضروري هاي محدوديت و رنج و درد تحميل از دور به و ضروري و پايه رفاهي امكانات كليه تامين همراه به) 8-1

 زندانيان، رواني، بيماران سالمندان، باردار، زنان كودكان، جمله از جامعه پذير آسيب هاي گروه حقوق به اي ويژه توجه) 9-1
 .باشد داشته سرپرست بدون افراد و جسمي و ذهني معلوالن

 . باشد بيمار وقت به احترام با و ممكن زمان ترين سريع در) 10-1

 .باشد خدمت گيرندگان جنس و سن زبان، چون متغيرهايي گرفتن نظر در با) 11-1

 بر) الكتيو(غيرفوري موارد در. گيرد صورت آن ي هزينه تأمين به توجه بدون ،)اورژانس( فوري و ضروري هاي مراقبت در) 12-1
 .باشد شده تعريف ضوابط اساس

 ي ارائه از پس است الزم نباشد، ممكن مناسب خدمات ارائه كه صورتي در ،)اورژانس( فوري و ضروري هاي مراقبت در) 13-1
 .گردد فراهم مجهز واحد به بيمار انتقال زمينه الزم، توضيحات و ضروري خدمات

 وي آسايش حفظ هدف با باشد مي الوقوع قريب بيمار مرگ و برگشت قابل غير بيماري وضعيت كه حيات پاياني مراحل در) 14-1
 و وي عاطفي و معنوي اجتماعي، رواني، نيازهاي به توجه بيمار، رنج و درد آسايش،كاهش از منظور. گردد ارائه راهكاري
 خواهد مي كه فردي با خويش زندگي لحظات آخرين در دارد حق احتضار حال بيماردر. باشد مي احتضار زمان در اش خانواده

 .گردد همراه



١٥ 
 

 .گيرد قرار بيمار اختيار در كافي ميزان به و مطلوب نحو به بايد اطالعات -2

 : باشد ذيل موارد شامل بايد اطالعات محتواي) 1-2

  پذيرش زمان در بيمار حقوق منشور مفاد) 1-2-2

 سيستم معرفي و بيمه ضوابط و درماني غير و درماني خدمات از اعم بيمارستان بيني پيش قابل هاي هزينه و ضوابط) 2-1-2
  پذيرش زمان در حمايتي هاي

 و دانشجو و پرستار پزشك، جمله از مراقبت ارائه مسئول پزشكي گروه اعضاي اي حرفه ي رتبه و مسؤوليت نام،) 3-1-2
 يكديگر با ها آن اي حرفه ارتباط

 و آگهي پيش بيماري، تشخيص ، آن احتمالي عوارض و روش هر قوت و ضعف نقاط و درماني و تشخيصي هاي روش) 4-1-2
  بيمار گيري تصميم روند در گذار تأثير اطالعات ي كليه نيز و آن عوارض

  درمان طول در پزشكي گروه اصلي اعضاي و معالج پزشك به دسترسي ي نحوه) 5-1-2

  دارند پژوهشي ماهيت كه اقداماتي ي كليه) 6-1-2

  درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش ارائه) 7-1-2

 : باشد ذيل صورت به بايد اطالعات ارائه ي )نحوه2-2

 جمله از وي فردي هاي ويژگي و درد و اضطراب جمله از بيمار شرايط با متناسب و مناسب زمان در بايد اطالعات) 1-2-2
 : كه اين مگر گيرد، قرار وي اختيار در درك توان و تحصيالت زبان،

 انتقال صورت اين در( گردد؛ بيمار به آسيب سبب فوق اطالعات ي ارائه ي واسطه به درمان شروع در تأخير 
 .)شود انجام بايد مناسب زمان اولين در ضروري، اقدام از پس اطالعات

 بيمار خواست بايد صورت اين در كه نمايد امتناع امر اين از اطالعات، دريافت حق از اطالع رغم علي بيمار 
 .دهد قرار جدي خطر معرض در را سايرين يا وي بيمار، اطالع عدم كه اين مگر شود، شمرده محترم

 دريافت را  آن تصوير و باشد داشته دسترسي خود باليني ي پرونده در شده ثبت اطالعات ي كليه به تواند مي بيمار)2-2-2
 .نمايد درخواست را آن در مندرج اشتباهات تصحيح و نموده

 .شود شمرده محترم بايد سالمت خدمات دريافت در بيمار آزادانه گيري تصميم و انتخاب حق -3

 : باشد مي ذيل موارد درباره گيري تصميم و انتخاب محدوده) 1-3

  ضوابط چارچوب در سالمت خدمات ي كننده ارائه مركز و معالج پزشك انتخاب) 1-1-3

  مشاور عنوان به دوم پزشك از خواهي نظر و انتخاب) 2-1-3

 دريافت نحوه و تداوم در تأثيري وي گيري تصميم اينكه از اطمينان با پژوهش، گونه درهر شركت عدم يا شركت) 3-1-3
 . داشت نخواهد سالمت خدمات

 موارد در مگر آن رد يا پذيرش از ناشي احتمالي عوارض از آگاهي از پس پيشنهادي هاي درمان رد يا قبول) 4-1-3
 .دهد مي قرار جدي خطر معرض در را ديگري شخص درمان از امتناع كه مواردي يا خودكشي
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 و ثبت باشد مي گيري تصميم ظرفيت واجد بيمار كه زماني در آتي درماني اقدامات مورد در بيمار قبلي نظر اعالم) 5-1-3
 كنندگان ارائه نظر مد قانوني موازين رعايت با وي گيري تصميم ظرفيت فقدان زمان در پزشكي اقدامات راهنماي عنوان به

 . گيرد قرار بيمار جايگزين گيرنده تصميم و سالمت خدمات

 : باشد مي ذيل موارد شامل گيري تصميم و انتخاب شرايط) 2-3

) دوم بند در مذكور( جامع و كافي اطالعات دريافت بر مبتني آگاهانه، و آزادانه بايد بيمار گيري تصميم و انتخاب) 1-2-3
 .باشد

 .شود داده انتخاب و گيري تصميم جهت بيمار به كافي و الزم زمان اطالعات، ارائه از پس) 2-2-3

 . باشد رازداري اصل رعايت و) خلوت حق(بيمار خصوصي حريم به احترام بر مبتني بايد سالمت خدمات ارائه-4

 كرده استثنا را آن قانون كه مواردي در مگر است الزامي بيمار به مربوط اطالعات ي كليه به راجع رازداري اصل رعايت) 1-4
 .باشد

 است ضروري. شود گذاشته احترام بيمار خصوصي حريم به بايد درماني و تشخيصي از اعم مراقبت مراحل ي كليه در) 2-4
 .گردد فراهم بيمار خصوصي حريم تضمين جهت الزم امكانات ي منظوركليه بدين

 به ميتوانند شوند مي تلقي مجاز قانون حكم به كه افرادي و بيمار طرف از مجاز افراد و درماني گروه و بيمار فقط) 3-4
 .باشند داشته دسترسي اطالعات

 والدين از يكي همراهي. باشد داشته همراه را خود معتمد فرد معاينات، جمله از تشخيصي مراحل در دارد حق بيمار) 4-4
 .باشد پزشكي هاي ضرورت خالف بر امر اين اينكه مگر باشد مي كودك حق درمان مراحل تمام در كودك

 .است بيمار حق شكايات به رسيدگي كارآمد نظام به دسترسي-5

 دريافت كيفيت در اختالل بدون است، منشور اين موضوع كه خود حقوق نقض ادعاي صورت در دارد حق بيمار هر) 1-5
 .نمايد شكايت صالح ذي مقامات به سالمت خدمات

 .شوند آگاه خود شكايت نتايج و رسيدگي نحوه از دارند حق بيماران) 2-5

 ترين كوتاه در مقررات مطابق اثبات و رسيدگي از پس بايد سالمت خدمات كنندگان ارائه خطاي از ناشي خسارت) 3-5
 .شود جبران ممكن زمان

 -بيمار حقوق ي كليه اعمال باشد، گيري تصميم ظرفيت فاقد دليلي هر به بيمار كه صورتي در منشور اين مفاد اجراي در
 بر جايگزين ي گيرنده تصميم چه چنان البته.بود خواهد جايگزين قانوني ي گيرنده تصميم ي عهده بر -منشور اين در مذكور
 را گيري تصميم در نظر تجديد درخواست ذيربط مراجع طريق از تواند مي پزشك شود، بيمار درمان مانع پزشك، نظر خالف
 .بنمايد

 بگيرد، تصميم معقوالنه درمان روند از بخشي در ميتواند اما است، گيري تصميم براي كافي ظرفيت فاقد كه بيماري چنانچه
 .شود شمرده محترم او تصميم بايد
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 آموزشي مقررات و قوانين

 باشد مي 13 الي صبح 30/7 ساعت از كارآموزي ساعت . 

 اتيكت جين، شلوار از استفاده عدم سفيد روپوش تيره، شلوار و كفش: برادران " دانشكده مقرارت مطابق يونيفرم از استفاده 

 و  " دانشجويي

 " است الزامي "دانشجويي اتيكت سفيد، روپوش شلوارو و كفش: خواهران. 

 بخش در درماني -آموزشي وكادر همكاران آنها، همراهان بيماران، با برخورد در اسالمي شئونات و اخالقي اصول رعايت 

 .است الزامي

 مجموع  1/0 از دروس اين در دانشجو غيبت ساعات و است الزامي كارآموزي به مربوط جلسات تمام در دانشجو حضور 

 غير غيبت – جبراني جلسه يك با همراه واحد يك ازاء به جلسه يك شامل موجه غيبت(نمايد تجاوز نبايد درس آن ساعات

 يك از بيش غيبت صورت در كه است ذكر به الزم) . جبراني جلسه دو با همراه واحد يك ازاء به جلسه يك شامل موجه

 .گردد مي معرفي باليني امور به دانشجو واحد، يك ازاء به جلسه

 با كارآموزي طول در كارآموزي، موضوع با ارتباط در اينترنت و كتابخانه از استفاده به كارآموزي ساعت از بخشي اختصاص 

 .است پذير امكان مربوطه استاد نظر

 گروهي، بحث در شركت يادگيري، تكاليف ارائه بخش، در آموزشي مقررات و قوانين رعايت  Case Report  يا آموزشي 

 هستند مواردي از يادگيري در فعال مشاركت و شده آموخته علمي اصول با مطابق مربي نظر زير پروسيجرها اجراي درماني،

 ).است شده مشخص تفصيل به بوك الگ انتهاي در( شود مي لحاظ ارزشيابي در كه

 دهيد تحويل خود مربوطه باليني مربي به دوره پايان در را خود تكاليف كليه . 

 توجه قابل نكات

 برسانيد مربوطه مربي تاييد به و) كنيد پيوست يا و( نموده ثبت بوك الگ در را خود علمي و عملي تجربيات كليه. 
 است الزامي كارآموزي دوره شروع از بوك الگ تكميل . 
 از ترتيب اين به شود، اقدام آن در اطالعات ثبت به نسبت لزوم موقع در تا باشيد داشته همراه به اوقات تمامي در را بوك الگ 

 .شد خواهد پيشگيري باشد مي توام خطا با كه حافظه به رجوع طريق از اطالعات ثبت
 به نياز مورد اطالعات تا شود داده تخصيص تكميل به فعاليت انجام محل همان در كوتاهي زمان فعاليت هر پايان در است بهتر 

 .باشد دسترس در سهولت
 بگيرد اختيار در برداري نسخه يا بررسي جهت را بوك الگ دهد تشخيص كه زمان هر در است مجاز آموزشي گروه. 
 برسد باليني مربي امضاي به بايد بوك الگ . 
 موضوع مهارت يك يادگيري عدم صورت در گروه سوي از شده تعيين اختصاصي و كلي اهداف به توجه با دوره اتمام از قبل، 

 .شود رسانده مربوط مربي اطالع به
 باشد مي) دانشجو(شما عهده به آن مسئوليت و رفت خواهد بين از شما قبلي اطالعات دفترچه، شدن مفقود صورت در. 
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 جدول كارگاه هاي آموزشي

 

 نام كارگاه آموزشي نيمسال تحصيلي
 

 تاريخ برگزاري

شركت دانشجو در 
 دبير امضاء كارگاه

 كارگاه
 خير بله

 تحصيلياول  نيمسال

 مهارتهاي ارتباطي
    

 پويايي گروه
    

 تحصيليدوم  نيمسال
كنترل عفونت  در بيماران 

 و بيمارستان و منازل
    

 
 تحصيليسوم  نيمسال

 
 

ارتقاء كيفيت  خدمات و  
 حاكميت باليني

    

     خدمات مبتني بر شواهد تحصيليچهارم  نيمسال


