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 :شرح درس
تدارکات بهداشتی الزم  از آنجائیکه سالمتی یکی از حقوق اساسی هر انسانی است و دولتها و سیستمهای بهداشت و درمان هر کشوری مسئول تأمین  

یطهای مختلف مح و ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه در مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستانها و... به مردم هستند و با توجه به اینکه امروزه پرستاران در

ری با نحوه کار  نظیر مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها، بیمارستانها و... به ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه می پردازند لذا آشنایی دانشجویان پرستا

 کردن در تمامی این محیطها ضروری به نظر می رسد؛ 

مت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی  العلوم مرتبط با سبا تلفیق دانش پرستاری با سایر   بایددانش آموختگان  بدین جهت  

 باشند. بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه 

و  و بیمارستانها  به مددجویان مراجعه کننده مراکز    )مراقبتهای بهداشتی اولیه(  PHCدر این راستا دانشجویان عرصه در این مدت به ارائه خدمات   

این ضمینه ، تمرین فعالیت گروهی، برقراری ارتباط با مددجویان با فرهنگهای مختلف ، آموزش گروهی , انجام فرایند پرستاری در منازل و  ارتقا در

 آموزش به مددجویان بر اساس فرایند و حل مساله  در جامعه)مراکز، منازل و بیمارستانها( می پردازند. 

 هدف کلی: 
مهارت در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و به کارگیری دانش پرستاری در عرصه ها با استفاده از قدرت خالقیت،  کسب توانایی و افزایش  

 ابتکار و استقالل در جهت حل مسائل بهداشتی در ارتباط با سالمت مددجو، خانواده و جامعه با به کارگیری پویایی گروه 

 از پایان این کار آموزی بتوانند: از دانشجویان انتظار می رود پس   :اصلی اهداف 

 قدرت ارتباط با افراد از قشرها و فرهنگهای مختلف را ارتقا دهند. ( 1

   (قدرت ارائه خدمات و آموزش به مددجو و دیگر اعضا خانواده در محیط زندگی کسب نمایند. 2

 را کسب کنند.   P.H.C( قدرت خالقیت و ابتکار جهت آموزش به گروههای مورد هدف 3

 (توانایی هدف نویسی و اجرا در آموزش به مددجو را کسب نمایند. 4

 جامعه و بیمارستان آشنا شوند.   در جوامع مختلف مانند خانواده، پرستاران بهداشت جامعه ارائه خدمات ( با نحوه 5

 

 گروه آموزشی سالمت جامعه و سالمندی

   585320 شماره درس:  کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه  عنوان  درس : 

 --پیش نیاز : دروس  ساعت(102)عملی/دو واحد واحد : و تعداد نوع 

  1401-1402 : اول سال تحصیلی نیم      8ترم  پرستاریکارشناسی  :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

     (7:30-13:30شنبه )شنبه تا پنج :زمان کالس

 (مراکز و معاونت بهداشت و درمان -بیمارستان-)دانشکدههای مختلف جامعهعرصه:کاراموزی مکان

 9-13یکشنبه ها حضور در دفتر کار: زمان      شهشهانیخانم مسئول درس : 

 Email : shahshahani@nm.mui.ac.ir                                            7297585: شماره تماس 

 فشاریخراسانی،دکتر کشوری، دکتر ادکتر  خانم ها شهشهانی، اساتید درس:

 سالمندی-و-جامعه-سالمت-یپرستار-گروه/nm.mui.ac.ir/fa آدرس گروه اینترنتی درس:
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 شوند.   ( با نحوه ارائه مراقبت های بهداشتی اولیه در جامعه با برنامه ریزی جدید آشنا6

 ( مهارت فعالیت در گروه وپویایی گروه را کسب نمایند. 7

 

 : قادر باشند  نموده و  فعالیت مختلف هایحیطه در   دانشجویان بایستی این کارآموزی طولدر  :اهداف رفتاری
 

 حیطه مراکز بهداشت و درمان:  -1

 د. ن آشنا شو  P.H.Cبا سطوح، اصول و اجزاء   ✓

 .شناسایی نمایندرا    P.H.Cهای مختلف    برنامه ریزیگروههای مورد هدف در   ✓

در    ختلف مراجعه کننده به مراکز بهداشت یا در محیط خود افراد )منزل، مدرسه، کارگاه و ...(آموزش های چهره به چهره و گروهی الزم را به افراد و گروههای م ✓

 ارائه نمایند.   زمینه های مختلف

 را مطابق فرم ها و دستورالعمل های موجود در مرکز انجام دهند. سال    8پایش رشد و تکامل کودکان زیر   ✓

سال ارائه نمایند و در فرم های مربوطه ثبت   8آموزش های الزم درباره تغذیه تکمیلی، پیشگیری از حوادث، ارتباط والدین با کودک و... را به مادران کودکان زیر  ✓

 نمایند.  

 مبتال به اختالل رشد را انجام دهند. مراقبت ها و پیگیری های الزم برای کودکان   ✓

 )سالمندان، میانساالن و ...( را انجام دهند.  PHCمراقبتهای الزم برای گروههای مورد هدف   ✓

 مراقبتهای زنان را قبل، حین و پس از بارداری انجام دهند و در فرم ها و دفاتر مربوطه ثبت نمایند. ✓

 آشنا شوند.   با نرم افزار سیب جهت تکمیل اطالعات مددجویان ✓

 با دعوت و پیگیری مددجویان ارائه و اجرای یک کار گروهی   ✓

 
 

 حیطه آموزش به بیمار در بیمارستان: -2
 د. ن با وظایف واحد آموزش سالمت بیمارستان آشنا شو ✓

 د. ن با نحوه آموزش به بیمار در کنار کارشناس آموزش سالمت آشنا شو ✓

 . دنها و فعالیتهای فرد اخذ نمایه  بررسی و شناخت کامل از اطالعات و انگیز  ،بر اساس مشکالت بیمار و مشخصات وی ✓

 براساس بررسی و شناخت اهداف آموزشی در سه حیطه )آگاهی، انگیزه و فعالیت(تنظیم نمایند.  ✓

 برنامه ریزی و آموزش صحیح و ارزشیابی از آموزش به بیمار و همراه براساس اهداف آموزشی داشته باشند.  ✓

 بیماری برای بیماران براساس بررسی و شناخت اولیه برگزار نمایند.   یکوهی در مورد  جلسه گر ✓

 و قطعا ارتباط صحیح با مددجو با توجه به فرهنگ و زبان و .... را داشته باشد.  ✓

 

 شیوه تدریس: 

 روزه، اول هر دوره کارآموزی در دانشکده   1برگزاری کارگاه آموزشی  -1

   روز(10)های منتخب بیمارستان ، روز(9()و فعالیت در مراکز)آشنایی  مرکز جامع سالمت شهریحضور دانشجو در  -2

 ( باهدف ارتقا توانمندی در بحث   Brain Stormingبرگزاری بحثهای گروهی در طول دوره کاراموزی ) -4

 در پایان کاراموزی ات، دریافت اهداف و گزارش-5

 OSFEارزشیابی نهایی در پایان دوره کارآموزی به صورت  -6

 
 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 تمامی امکانات موجود در مراکز و بیمارستانهای آموزشی جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و آموزش به مددجویان

 

 تکالیف: 
 ، اهداف و محتوای آموزشی و ... گزارش روزانه براساس مکان کاراموزی :
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 :ی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه 

 

 بارم فعالیت 

 0.5       غیاب                                    و حضور -1

 0.5 حضور فعال در کارگاه )با توجه به مباحث پیش مطالعه( -2

 1                         پویایی گروه -3

 6 نمره ناظرین مراکز-4

 6 نمره سرپرستاران -5

 8 مراقبت و فعالیتهای مرکز سالمت 

 8                                      هدف نویسی و ارائه آموزش به بیمار -7

 2 ارزشیابی نهایی                                    -8

 نمره محاسبه می شود.  20 براساسنمره نهایی 

 

 

 : دوره  و قوانین هااست یس
 )در صورت غیبت در روزهای کارگاه حضور دانشجو در ادامه کاراموزی ممکن نمی باشد(حضور فعال و به موقع در محل کارآموزی   - 1

  مباحث کارگاه ها ای زمینه   همطالع  - 2

 و حل آن براساس فرایند پرستاری   خانواده   بهداشتی  تشناسایی مشکال  - 3

 و افراد با توجه به نیازها براساس سطح سواد ،فرهنگ و...   آموزش به گروهها - 4

 بیمارستان و مراکز بهداشت ودرمان  ارائه خدمات در جوامع مختلف مانند خانواده،  - 5

 برقراری ارتباط صحیح و تاثیر گذار با اعضا گروه، مددجویان و پرسنل  - 6

 

 )غیبت یک روز کارگاه معادل حذف دوره می باشد.( نمره خواهد شد.  5/0غیبت دانشجو در هریک از مباحث کارگاه منجر به کسر  -1

 نمره خواهد شد.  25/0کارگاه منجر به کسر تأخیر دانشجو در هریک از مباحث  -2

 با عدم حضور دانشجو در محیط کارآموزی طبق مقررات عمل خواهد شد.  -3

 عدم اخذ حداقل نمره در هریک از مراحل کارآموزی منجر به محرومیت ازکل کارآموزی خواهد شد.  -4

   در صورت نداشتن روپوش یا اتیکت در هر روز یک نمره کسر خواهد شد.  -5

 به ازای هر جلسه تأخیر طی کارآموزی یک نمره از دانشجو کسر خواهد شد.   -6

   روز پس از پایان دوره تحویل دهند.5در صورت صالحدید استاد حداکثر تا تکالیف را همان روز ودانشجویان موظف اند  -7

برای دانشجویان پسر در طول دوره کارآموزی و طی بازدیدهای علمی  حفظ شئونات اسالمی برای دانشجویان دختر و پوشیدن پیراهن آستین بلند    -8

 ضروری است. بدیهی است در صورت عدم رعایت شئونات اسالمی دانشجو از کارآموزی عرصه بهداشت محروم خواهد شد. 
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 ی درس زمانبندجدول 

 1401-1402اول سال:   نیمسال تحصیلی و                    585320شماره درس:       کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه  عنوان درس:   

-13:30شنبه )شنبه تا پنج ::  اراموزیزمان ک                      8ترم   پرستاریکارشناسی  فراگیران: 

 و بیمارستانها دانشکده و مراکز سالمت  مکان:        (7:30
 

روزهای  

 کارآموزی 

 30/7- 13/ 00شرح وظایف   

 و اموزش به بیمار بیمارستانکارگاه آشنایی و دوره مباحث مربوط به فعالیتهای مراکز بهداشتی  - اول روز  
   دانشکده  کارگاه ( در محل 13-8حضور به موقع و تمام وقت)-

الی   دومروز  

 دهم

 

اخالق اسالمی، حرفه ای و وضع  زی به همراه روپوش مناسب، اتیکت و رعایت  ور( در محل کار45/7-00/13حضور به موقع و تمام وقت )  -

 ظاهری

 ارتباط مناسب با پرسنل، اعضا گروه و مراجعین/ همکاری گروهی مناسب و پویا  -

 انجام مراقبتهای بهداشتی چهره به چهره و آموزشهای مناسب و علمی همراه با ارزشیابی -

 مشارکت در فعالیت های مراکز بهداشت   -

 رزشیابی آموزشانجام آموزش گروه هماهنگ شده و ا-

 یا بررسی و شناخت سالمندان و شرکت در کالسهای مربوط به سالمندان براساس برنامه کاراموزی

 

به همراه روپوش مناسب، اتیکت و رعایت اخالق اسالمی،  )بیمارستان کاشانی(زی ور( در محل کار30/7-30/13حضور به موقع و تمام وقت ) روز یازدهم  

 ظاهری حرفه ای و وضع 
 ارتباط مناسب با پرسنل، اعضا گروه و مراجعین/ همکاری گروهی مناسب و پویا  -

 زخمآشنایی با وظائف واحد -

 مراقبت از زخم و اموزشهای پس از انآشنایی با نحوه -

 

دوازدهم  روز  

 الی بیستم 

به همراه روپوش مناسب، اتیکت و  وزش سالمت(دفتر آم-)بیمارستان الزهرازی ور( در محل کار30/7-13/ 30حضور به موقع و تمام وقت )-

 رعایت اخالق اسالمی، حرفه ای و وضع ظاهری
 همکاری گروهی مناسب و پویا   /خانوادهارتباط مناسب با اعضا گروه و -

 آشنایی با نحوه آموزش به بیمار به صورت فردی  -

 نیاز سنجی آموزشی از حداقل سه بیمار بستری و همراهان وی-

 تنظیم اهداف آموزشی  -

 تنظیم محتوا و استفاده از پمفلتهای مناسب -

 ارائه آموزش و ارزشیابی -

 ارزشیابی دانشجو توسط استاد مربوطه)روز چهارم( -

 ارائه گزارش به استاد در پایان کار روی برگه های ارائه شده در روز اول-

 هماهنگی جهت حضور در یک بخش جهت آموزش گروهی -

 ی آموزشی از بیماران بستری با مشکل مشابه جهت تنظیم اهداف نیاز سنج-
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 فرم نمرات عرصه بهداشت 

ف 
ردی

 

ی
نام و نام خانوادگ

 

حضور و غیاب 

 نمره 1

ط موثر )
ی گروه و ارتبا

پویای
1

مره( 
 

ارائه مراقبتها  

 نمره  8

 آموزش به بیمار

 نمره(  30)

ی
ی نهای

ارزشیاب
2

نمره 
 

ل 
جمع ک

32
 

نمره
 

ل 
جمع ک

20
 

نمره
 

ی اضافه 
کارها

ت  
ی غیب

روزها
 

ت 
توضیحا

 ارائه مراقبتها  

ت در کارگاه) 
فعالی

0.5
 

نمره
(

 

ب)
ضور و غیا

ح
0.5
 

نمره 
(

 

ت)
ب سالم

نمره مراق
6

نمره( 
 

نمره 
استاد)

6
نمره(

 

ت )
معاینا

4 
نمره(  

 

ش )
آموز

4 
نمره( 

 

ش مطالعه)
پی

1 
نمره( 

ط   
ت و ارتبا

ی وشناخ
بررس

(2
 

نمره( 
ی و برنامه 

ف نویس
هد

 
ی

ریز
 

(2
نمره( 

 

 

ی
ش و ارزشیاب

ی آموز
اجرا

  

(3
مره( 

 

    

  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   
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