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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :شرح درس

 یابیاجرا و ارزش ،یمسائل، طراح یبررس ،یازسنجین نهیدوره، قادر خواهند بود، مهارت الزم را در زم نیا انیدر پا انیدانشجو

 .ندیسالمت کسب نما یسالمت جامعه به منظور ارتقا یبرنامه ها

 

 

 جامعه و سالمندیموزشی پرستاری سالمت گروه آ

 Course Syllabusشناسنامه درس 

 یبرا یپرستار یمراقبت ها یابیو ارزش یزیبرنامه ر یکارآموزنام درس: 

                     سالمت جامعه             

 1401-1402سال اول   :نيمسال

   پرستاری و مامایی دانشکده:

 یمراقبت ها یابیو ارزش یزیبرنامه ر یکارآموز نام و شماره درس:

  585539-        یپرستار
 

 

کارشناسی ارشد پرستاری رشته و مقطع تحصيلی : 

 سالمت جامعه

 سالمت جامعه و سالمندی گروه آموزشی :

  شنبه تا پنج شنبهکارآموزی: روزهای 

 ساعت کارآموزی( 51واحد کارآموزی) 1 تعداد و نوع واحد )عملی( :

 شرفتهیپ یولوژیدمیکاربرد آنها، اپ ها ،الگوهای پرستاری سالمت جامعه و هینظر پيش نياز: 

  

 ماهرخ کشوریدکتر نام مسوول درس: 

 ماهرخ کشوریدکتر : درس تئوری اساتيد

                                                                                                                    
E-mail: keshvari@med.mui.ac.ir 

 

 

 مجله دفتر  -دانشکده پرستاری و ماماییآدرس دفتر : 

 37927563تلفن:
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 به نام خدا 

 دانشکده پرستاری ومامایی

 گروه سالمت جامعه، مدیریت و سالمندی

 

 585539ماره درس: ش                           ساعت(                                                51واحد کارآموزی ) 1 

اساتید: خانم دکتر کشوری   

 کارآموزی برنامه ریزی و ارزشیابی مراقبت های پرستاری برای سالمت جامعه 

 نوع وظیفه ردیف

 سه روز اول 

 ارزیابی 1

) ارزیابی نیازهای 

جمعیت در عرصه مورد 

 نظر(

ارزیابی وضعيت سالمتی جامعه بر اساس یکی از مدلهای بهداشتی    

 ارزیابی وضعيت سالمت عمومی جمعيت مورد نظر

 ارزیابی خطرات تهدید کننده سالمت جمعيت مورد نظر

 ارزیابی سياست ها، پروژه ها، برنامه ها و فرایندهای جاری

ز چهارم و پنجمرو    

 نقد سياست ها، پروژه ها، برنامه ها و فرایندها تجزیه و تحلیل داده ها 2

 استدالل پرستاری بمنظور تعيين ارتباط بين داده ها

 تعيين نيازها، نگرانيها، عوامل خطر مرتبط با  جمعيت مورد نظر

 تعيين تشخيص های پرستاری در  جمعيت مورد نظر

ششمروز     

 الویت بندی مشکالت  برنامه ریزی 3

برنامه ریزی برای حل مشکالت شناسایی شده در جامعه)با استفاده از رویکرد مهارت 

 حل مسئله(

 تعيين اهداف ، استراتژیها و فعاليتها
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 : دانشجو از انتظارات و درس مقررات

 یکارآموز در موظف حضور 
 ارائه بموقع تکاليف 

 :کارآموزی در واحد دانشجو ارزشیابی

  گزارش شفاهی و کتبی 

 

 پایان امتحاناتآخرین مهلت تحویل گزارش: 

 موفق باشید

 تعيين روش ارزشيابی

 تعيين جدول زمان بندی برای پایش فعاليتها و دستيابی به نتایج

تا دهمروز هفتم     

واحدهای درون بخشی و برون بخشیایجاد هماهنگی با  اجرا 4  

 ارجاع به سطوح باالتر برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی در صورت نياز و پيگيری

 مداخله و آموزش به  جمعيت مورد نظر

 توانایی جلب مشارکت جامعه

 پایش فعاليتها براساس اهداف و جدول زمان بندی ارزشیابی 5

 ارزشيابی پيشرفت برنامه

 تعيين پيامدهای حاصل

 ارزشيابی ميزان موفقيت

 خالصه سازی پيامد ها/ اثرات و تدوین خالصه و یا گزارش اثرات برنامه گزارش دهی 6


