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 به نام خدا

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی

 مدیریت و سالمت جامعه  گروه

 

 دانشجویان کارشناسی  ارشد سالمت جامعه فرم ارزشیابی

 گروه های آسیب پذیرت جامعه پرستاری سالم کارآموزی

 1 75% 50% 25% 

 

 با  استفاده از مصاحبه و فنون   آسیب پذیر شناسایی گروه های  -1

 ارزیابی محیط و جامعه

    

 فهرست عوامل خطر، آسیب ها و مشکالت, اولویت بندیارایه  -2

 در گروه آسیب پذیر تمشکالها ی پرستاری و  تشخیص

    

ی آسیب ها سیاستهای عمومی موثر بر جمعیتو  منابع سایی شنا -3

 پذیر

    

     آسیب پذیر های گروه و اداره یک طرح مراقبتی برای رهبری -4

با سطوح مختلف مسوالن همکاران و تیم سالمت،  قراری ارتباطبر -5

 بیمار، خانواده، جامعه

6-  

    

برای حل چالش های کار  پویایی گروه ارتباط و استفاده از اصول -7

  گروهی

    

استفاده از منابع مختلف جامعه )هماهنگی با نیروی انسانی و تدارک  -8

  نی گروه بیرونی و دروشناسائی جو تسهیالت و ...( با 

    

     کشمکشاجتناب از  تضاد و حل توانائی -9

زنان  کودکان,فرایند پرستاری در گروههای آسیب پذیر ) اجرای -10

  , مدارس, فقرا، بی خانمان ها و ...(سالمندان، باردار

    

در  طراحی برنامه جامع مراقبترهبری و اداره کار گروهی برای   -11

, مدارس, فقرا، سالمندان، باردار زنان کودکان,گروههای آسیب پذیر )

 بی خانمان ها و ...(

    

و طراحی  کاربرد فرایند پرستاری مشارکت در کار گروهی برای   -12

، زنان باردار کودکان,در گروههای آسیب پذیر ) برنامه جامع مراقبت

  , مدارس, فقرا، بی خانمان ها و ...(سالمندان

    

گروه آسیب پذیر یک در نیازسنجی و طراحی یک برنامه آموزشی  -13

 مزمن(غیرواگیردار  )بیماری عفونی واگیر دار و

    

گروه آسیب پذیر یک در اجرای آموزش سالمت و آموزش بیمار  -14

 مزمن(غیرواگیردار  )بیماری عفونی واگیر دار و

    

پذیر  گروه آسیبیک در آموزش سالمت و آموزش بیمار  ارزشیابی -15

 مزمن(غیرواگیردار  )بیماری عفونی واگیر دار و

    

     برنامه جامع آموزش سالمت و آموزش بیمارتدوین گزارش  -16
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طرح جامع مراقبت در یک گروه آسیب  تدوین گزارش کارگروهی  -17

 پذیر در قالب فرایند پرستاری  

    

سالمت  آموزشکاربرد فرایند  رهبری  و اداره کار گروهی در رابطه با  -18

در گروههای آسیب پذیر )بیماری  و طراحی و اجرای برنامه  آموزش

 مزمن(غیرواگیردار  عفونی واگیر دار و

    

 طراحی و اجرای برنامه  آموزش مشارکت در کار گروهی در رابطه با  -19

  در گروههای آسیب پذیر )بیماری عفونی واگیر دار و

 مزمن(غیرواگیردار

    

وهی) تفسیر چالش ها، تحلیل و تمایز  نقش خود خود ارزیابی کار گر -20

 و سایر اعضای تیم در مدیریت و مشارکت در کار گروهی
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