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 به نام خدا 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

 سالمندي جامعه و    سالمت  پرستاري  گروه -دانشكده پرستاري و مامايي

  مشخصات كلي

 عملی وع واحد: ن                  سالمت جامعه پرستاری کارآموزی عنوان درس:  

 واحد  1تعداد واحد:       5ترم پرستاری کارشناسی  رشته ، مقطع و ترم دانشجو:

 نفر  93تعداد دانشجويان:       585316 ره درس:شما

 1400-1401  تحصيلي:  دوم  نيمسال                      ندارد دروس پيشنياز:

  37927585شماره تلفن:       شیرازی  خانممسئول درس:  

  افشاریدکتر  کریمی و زندیه، دکتر ،شیرازیخانم ها   مدرسين درس:

 4و پایگاه ( علی )ع رتو حض ولیعصر  مرکز سالمت جامعهمكان:  

  12:30الی  7:30طبق برنامه تنظیمی سه شنبه و چهارشنبه و پنج شنبه ها زمان:  

   14-16ها ساعت یکشنبه كار:    ساعات حضور مسئول درس در دفتر

Email: m_shirazi@nm.mui.ac.ir 

 مقدمه 

و سیستمه دولتها  و  است  انسانی  هر  اساسی  حقوق  از  یکی  آنجائیکه سالمتی  تأمین از  مسئول  هر کشوری  درمان  و  بهداشت  ای 

بیمارستانها و... به مردم هستند و با توجه به اینکه  ،  سالمت جامعهمراقبتهای بهداشتی اولیه در مراکز    تدارکات بهداشتی الزم و ارائه

اراسالمت جامعه  امروزه پرستاران در محیطهای مختلف نظیر مراکز   به  اولیه ، کلینیک ها، بیمارستانها و...  ئه مراقبتهای بهداشتی 

، آموزش بهداشت و... می پردازند لذا آشنایی دانشجویان نظیر واکسیناسیون، مراقبت های بهداشتی مادر و کودک، تنظیم خانواده

و نحوه  سالمت جامعه  مراکز    در واحدهای واکسیناسیون، مادر و کودک و تنظیم خانواده  ارائه خدمات بهداشتیپرستاری با نحوه  

مددجویان مراجعه کننده به این مراکز طی کارآموزی بهداشت جامعه ضروری به )مراقبتهای بهداشتی اولیه( به    PHCرائه خدمات  ا

 نظر می رسد.  

 

  بتوانند: كارآموزيپس از پايان اين  محترم انتظار مي رود دانشجويان  از :هدف كلي 

 آشنا شوند.   و آموزش بهداشت واکسیناسیون، مادر و کودک، تنظیم خانواده زمینهدر چگونگی ارائه مراقبتهای بهداشتی اولیه  با  (1

 

 بتوانند: كارآموزيدانشجويان محترم انتظار مي رود پس از پايان اين  ازاهداف رفتاري: 

 واحد بهداشت خانواده

الگی را از نظر وزن، قد، دور سر،  س   7مورد پایش رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف از بدو تولد تا پایان    پنج  روزانه  حداقل  (1

   . دهند  م، بینایی، زردی، مصرف مکمل ها، انجام آزمایشات و... انجازردی، تکامل

سالگی را از نظر وزن، قد، دور سر،    7پایش رشد و تکامل کودکان در سنین مختلف از بدو تولد تا پایان  روزانه پنج مورد    حداقل  (2

 . را در سامانه سیب ثبت نمایند  ف مکمل ها، انجام آزمایشات و...  زردی، تکامل، بینایی، زردی، مصر

صحیح تغذیه کودک ) با شیر مادر، تغذیه تکمیلی،  درباره نحوه    سالمت جامعهمادر مراجعه کننده به مرکز  حداقل روزانه به پنج  (  3

 . مصرف مکمل ها( آموزش دهند 
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شان  انپیشگیری از حوادث و سوانح متناسب با سن کودک  درباره  مت جامعهسالمادر مراجعه کننده به مرکز    پنجبه  روزانه  حداقل  (  4

 .آموزش دهند

   سال یا والدین آنها آموزش دهند.  6زیر  کودک  5حداقل  به   درباره مراقبت از دهان و دنداندر طی دوره کارآموزی ( 5

 سال را تکمیل نمایند.   6ن زیر حداقل پنج مورد فرم مراقبت از دهان و دندان کودکادر طی دوره کارآموزی ( 6

در مورد وسایل پیشگیری از بارداری متناسب با نیاز آنها   سالمت جامعه( حداقل روزانه به پنج مورد از زنان مراجعه کننده به مرکز 7

 آموزش دهند.

   در سامانه سیب ثبت نمایند.( در طی دوره کارآموزی حداقل پنج مورد روشهای پیشگیری از بارداری را 8

 سال( را انجام دهند.   30-59مراقبت از زنان میانسال ) حداقل روزانه دو مورد( 9

 سال( را انجام دهند.  18-29مراقبت از زنان جوان ) مورد یکحداقل روزانه ( 10

یز نمایه  نفر از زنان جوان و میانسال در خصوص سبک زندگی سالم )ورزش، تغذیه و ترک مواد دخانی( و ن  سه( حداقل روزانه به 11

 توده بدنی مناسب آموزش های الزم را بدهند.  

نفر از زنان جوان و میانسال در خصوص پیشگیری از سرطان پستان و دهانه رحم آموزش های الزم را    سه( حداقل روزانه به  12

 بدهند.  

 دهند.  سال و باالتر( را انجام  60مراقبت از سالمندان )مورد  پنجدر طول دوره کارآموزی حداقل ( 13

نفر از سالمندان در خصوص سبک زندگی سالم در دوران سالمندی آموزش های الزم    پنج در طول دوره کارآموزی حداقل به    (  14

 را بدهند. 

 ( طرح آهن یاری را متناسب با سن مددجویان مراجعه کننده به مرکز آموزش دهند.  15

 به مرکز آموزش دهند. یاری را متناسب با سن مددجویان مراجعه کننده 3D( طرح 16

 واكسيناسيون   واحد

 .  مورد را تلقیح نمایند شششایع و موجود در برنامه واکسیناسیون کشور از هر کدام از واکسنهای  روزانه ( حداقل17

کارت    ششروزانه  حداقل  (  18 و  واکسنها  ثبت  مخصوص  دفتر  در  را  واکسیناسیون  واحد  در  شده  تلقیح  واکسنهای  از  مورد 

 ون ثبت کنند. واکسیناسی

آموزشهای الزم را درباره واکسنهای تلقیح شده به کودکانشان    سالمت جامعهمادر مراجعه کننده به مرکز    شش به  روزانه  حداقل  (  9

 ارائه نمایند.

 مامايي   واحد

کننده به مرکز    مراجعه  ،در طی دوره کارآموزی مراقبت های پیش از بارداری را برای حداقل سه مورد از زنان خواهان فرزند(  19

 انجام دهند.  سالمت جامعه

مرکز  20 به  کننده  مراجعه  باردار  زنان  از  مورد  برای حداقل سه  را  بارداری  دوران  های  مراقبت  کارآموزی  دوره  در طی  سالمت ( 

 انجام دهند.  جامعه

یمان کرده، مراجعه کننده به مرکز  در طی دوره کارآموزی مراقبت های پس از بارداری را برای حداقل سه مورد از زنان تازه زا(  21

 انجام دهند.  سالمت جامعه

  مراقبتها و تغذیه   آموزش درباره  سالمت جامعهمراجعه کننده به مرکز    باردار یا شیرده  حداقل به ده زندر طی دوره کارآموزی  (  22

 بدهند.   و شیردهی دوران بارداری

د  :1  نكته مرکز،  پرسنل  و  رئیس  و همکاری  شرایط  به  و  بسته  مدارس  آموزان  دانش  از  تعدادی  معاینات  کارآموزی  دوره  ر طول 

و نیز طرح های  آموزش در خصوص مسائل بهداشتی به دانش آموزان و معلمان مدارس تحت پوشش واحد بهداشت خانواده مرکز  

 با صالحدید مربی انجام خواهد شد.  وارنیش فلوراید و معاینات پدیکلوز 
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کاری رئیس و پرسنل مرکز، در طول دوره کارآموزی، یک تا دو برنامه آموزش گروهی در مرکز یا در  بسته به شرایط و هم:  2نكته  

 مدارس تحت پوشش مرکز با صالحدید مربی انجام خواهد شد.  

 هر دانشجو موظف است برای راند یا آموزش گروهی خود هدف کلی و اهداف رفتاری بنویسد. : 3نكته  

 آموزشي:   كمک ابزار

مراکز    فرم  جدیدترین در  موجود  های  دستورالعمل  و  جامعهها  واکسیناسیون  -  سالمت  واحد  در  واکسنها  وسایل  -انواع    انواع 

     ، سونی کیتتنظیم خانواده پیشگیری از بارداری در واحد

 روش ارزشيابي: 

 نمره  20مهارت های پایه )اخالق و ارتباط  حرفه ای(:  (1

نمره امتحان دانش    5و    مهارت های شناختی حرکتینمره    30نمره )   50ی )طول دوره(:  ناختی و روانی حرکتمهارت های ش  (  2

کارگاه،    3کارگاه،   در  فعال  حضور  گروهی  ارائهنمره    10نمره  آموزش  یا  ها  های    2،  کنفرانس  کنفرانس  در  فعال  حضور  نمره 

 (  صبحگاهی

 نمره 20کارآموزی: از مطالب آموخته شده طی   پایان دوره(  عملی امتحان ) DOPSآزمون ( 6

 نمره  case :)10( امتحان کتبی ) به صورت 7

 بدست مي آيد.   5نمره است كه نمره نهايي دانشجو از تقسيم نمره كل به عدد  100جمع كل 

 

 منابع: 

1) Community and public health nursing, Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, 2004  

 1386. چاپ سوم. تهران. نشر جامعه نگر.  3و  2و 1امه پرستاری بهداشت جامعه اسحاق. درسن ایلدرآبادی  (2

   .1387 ،نشر جامعه نگر ،تهران  ، ول. چاپ ا3و  2و  1نسرین. پرستاری بهداشت جامعه  جعفری ورجوشانی ،( حسینی سیده وحیده 3

اپید4 روشهای  و  اصول  اجتماعی  و  پیشگیری  پزشکی  درسنامه  حسین.  تهرانی  شجاعی  آمارهای  (  و  شناسی  جمعیت  میولوژی 

 . 1387 ،انتشارات سماط ،تهران ،بهداشتی. چاپ سوم

مریم5 میالنی  فرخ،  ( جدید  ارشدی  بهداشت جامعه    ،سهیل  پرستاری  علی. درسنامه  احمد  نوقابی،  . چاپ سوم.  3و    2و  1اسدی 

   .1386 ،انتشارات اندیشه رفیع ،تهران

   .1384 ،انتشارات سماط، تهران ،ت بهداشتی درمانی. چاپ اول( علیرضایی پدرام. چکیده کلیات خدما6

انتشارات   ،تهران  ،و همکاران. کتاب جامع بهداشت عمومی. چاپ دوم  منصور، افتخار اردبیلی حسنرضوی سید    ،( حاتمی حسین7

   .1385، ارجمند

   . 1386 ،انتشارات سماط ،نتهرا ،مالمون زینب. بهداشت مدارس. چاپ اول، نقیبی سید ابوالحسن ،قاسم   عابدی( 8

 . 1381، تهران، انتشاران بشری،   اول . چاپبهنودی زهرا. بهداشت و مدیریت خانواده( 9

 .1384انتشارات بشری، چاپ سوم ، تهران، ذولفقاری میترا، اسدی نوقابی احمد علی. پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان. ( 10

 .  1385، نشر جامعه نگر، 1385درسنامه پرستاری کودکان ونگ.  چاپ اول ( سنجری مهناز، شوقی مهناز، آرزومانیانس سونیا. 11

 سالمت جامعهموجود در مراکز   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دستورالعملهای( 12
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 بسمه تعالي

 كارآموزي سالمت جامعه   چک ليست ارزيابي كنفرانس و آموزش گروهي دانشجويان در

نام و نام       

 خانوادگي 

 

 

 موارد مورد ارزيابي 

عنوان           نمره 

كنفرانس/آموزش 

 گروهي

           2 طراحي محتوا   -1

           2 تسلط بر محتوا   -2

           5/1 شيوايي بيان   -3

           1 مديريت زمان  -4

           5/1 مديريت كالس   -5

به   -6 پاسخگويي 

 سؤاالت فراگيران 

1           

           1 ارزشيابي آموزش  -7

           10 جمع كل

ساير  فعال  مشاركت 

در   دانشجويان 

 كنفرانس 

2           
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 بسمه تعالي

 چک ليست ارزيابي مهارت هاي شناختي حركتي در طول دوره و پايان دوره 
حيطه 

 نام و نام خانوادگي                                                       

 موارد مورد ارزيابي 

 عالي

 نمره  1

خوب 

(75 /0) 

 متوسط 

(5 /0 ) 

 ضعيف 

 )صفر( 

    

ي 
ن ساز

ايم
 

         با والدین / کودک به خوبی ارتباط برقرار می کند.  -1

         برنامه ایمن سازی را متناسب با سن کودک می داند.   -2

واکس  -3 به  ثبت  را  واکسیناسیون  دفتر  یا  کارت  در  ن 

درستی انجام می دهد )تاریخ فعلی، سریال نامبر، شرکت  

انتخاب خودکار   تاریخ مراجعه بعدی،  یا کشور سازنده و 

 با رنگ مناسب(. 

        

به    -4 صحیحی  آموزش  کودک  های  واکسن  درباره 

 والدین وی می دهد.  

        

         دهد. به کودک پوزیشن صحیح می   -5

         واکسن را به درستی انتخاب می کند.   -6

نحوه گرفتن واکسن در دست را بطور صحیح رعایت    -7

 می کند.  

        

واکسن    -8 ویال  شاخص  و  بازشدن  و  تحویل  تاریخ  به 

 توجه می کند.  

        

واکسن را بسته به نوع آن )زنده/ توکسوئید یا کشته    -9

 می دهد/ نمی دهد.   شده( تکان

        

         حجم مناسبی از واکسن را درون سرنگ می کشد.   -10

         هواگیری را به طرز صحیحی انجام می دهد.   -11

می    -12 چک  را  واکسن  کارت  واکسن،  تزریق  از  قبل 

 کند. 

        

درستی    -13 به  واکسن  نوع  به  بسته  را  تزریق  محل 

 انتخاب می کند.  

        

پنبه مناسب )خشک یا الکلی( بسته به نوع واکسن   -14

 بر می دارد.

        

درستی    -15 به  واکسن  نوع  به  بسته  را  تزریق  محل 

 ضدعفونی می کند.  

        

         سرنگ را با زاویه صحیح نسبت به پوست می گیرد.   -16

         تزریق را به درستی انجام می دهد.   -17

         سرنگ را به شیوه صحیح دفع می کند.  -18

سؤاالت مربوط به ایمن سازی تأخیری/ نکات ویژه    -19

 واکسیناسیون را به درستی پاسخ میدهد.  

        

سؤاالت مربوط به زنجیره سرد واکسن را به درستی    -20

 پاسخ می دهد.  

        

         جمع كل 
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 بسمه تعالي

 زيابي مهارت هاي شناختي حركتي در طول دوره و پايان دوره چک ليست ار

 

حيطه
 نام و نام خانوادگي                                              

 موارد مورد ارزيابي 

 عالي

(2  ) 

 خوب 

(5 /1) 

 متوسط 

(1  ) 

 ضعيف 

(5 /0) 

خيلي  

 ضعيف 

 )صفر( 

     

ت اطفال
مراقب

 

برقرا  -1 ارتباط  خوبی  به  کودک  والدین/  می  با  ر 

 کند.

          

را    -2 و سرعت الزم  با سامانه سیب دقت  در کار 

 دارد. 

          

دور سر را به درستی اندازه گیری    ووزن    وقد    -3

 می کند.  

          

می   -4 ثبت  درستی  به  را  سر  دور  یا  وزن  یا  قد 

 کند.  

          

به    -5 را  تغذیه  یا  تکامل  یا  یا دور سر  وزن  یا  قد 

 درستی ارزیابی و طبقه بندی می کند.  

          

برای مادر چگونگی روند رشد کودک را با توجه   -6

 به نمودار رشد توضیح می دهد. 

          

دارای    -7 کودک  پیگیری  برای  مناسب  زمان 

مشکل در هر یک از حیطه ها را آموزش می دهد  

 و ثبت می کند. 

          

)تغذ  -8 تغذیه  مغذی  آموزش  و  مقوی  کمکی،  یه 

به   کودک  سن  مطابق  را  کودک(  غذای  کردن 

 درستی می دهد.

          

ویتامین    -9 )آهن،  ها  مکمل  مصرف  ،  Dآموزش 

یا   ویتامین  به  ADمولتی  مطابق سن کودک  را   )

 درستی می دهد.

          

متقابل  درباره    -10 رابطه  و  حوادث  از  پیشگیری 

کودک   و  او  والد  والد  به    به  کودک  سن  مطابق 

 درستی آموزش می دهد.

          

           جمع كل  

 

نكته: آموزش تغذيه بارداري و شيردهي براي مادراني كه شيرخوار آنها تغذيه انحصاري با شير مادر دارد را ارزيابي 

 نمائيد. 
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 بسمه تعالي

 دوره چک ليست ارزيابي مهارت هاي شناختي حركتي در طول دوره و پايان  
حيطه

 نام و نام خانوادگي                                        

 موارد مورد ارزيابي 

 عالي

 نمره  1

خوب 

(75 /0) 

 متوسط 

(5 /0 ) 

 ضعيف 

 )صفر( 

     

ساالن 
ت ميان

مراقب
 

          با مددجو  به خوبی ارتباط برقرار می کند.  -1

در کار با سامانه سیب دقت و سرعت الزم را    -2

 . دارد

         

قد، وزن و دور کمر را به درستی اندازه گیری   -3

 می کند.  

         

قد یا وزن و دور کمر را به درستی ثبت می   -4

 کند.  

         

و    -5 بدنی  توده  نمایه  وضعیت  مددجو  برای 

 چاقی شکمی وی را توضیح می دهد.  

         

هرم    -6 اساس  بر  را  مددجو  تغذیه  وضعیت 

یی موجود در پایگاه بهداشت ارزیابی و طبقه غذا

 بندی می کند.  

         

اساس هرم غذایی    -7 بر  آموزش تغذیه سالم را 

 موجود در پایگاه بهداشت به مددجو می دهد.

         

را   Dنحوه استفاده از مکمل آهن و ویتامین    -8

صورت  در  و  آموزش  مددجو  سن  با  متناسب 

 ددجو می دهد .به م  Dامکان ویتامین  

         

فعالیت فیزیکی مددجو را از نظر نوع، مدت و   -9

 .شدت به درستی ارزیابی و طبقه بندی می کند

         

به   -10 را  بدنی  فعالیت  صحیج  انجام  نحوه 

 .مددجو آموزش می دهد

         

درستی   -11 به  روانشناختی  نظر  از  را  مددجو 

 . ارزیابی و طبقه بندی می کند

         

دیسترس    -12 دارای  مددجوی  ارجاع 

 روانشناختی را به درستی انجام می دهد.  

         

بدرستی    -13 نظر خشونت خانگی  از  را  مددجو 

ارزیابی و طبقه بندی می کند و در صورت لزوم  

 ارجاع می دهد.

         

بدرستی    -14 مواد  مصرف  نظر  از  را  مددجو 

ی کند و در صورت لزوم  ارزیابی و طبقه بندی م

 ارجاع می دهد.

         

را  -15 عروقی  قلبی  های  بیماری  خطرسنجی 

 بدرستی انجام می دهد. 

         

توأم/    -16 واکسن  دریافت  لزوم  نظر  از  ارزیابی 

 هپاتیت ب را بدرستی انجام می دهد.  

         

آموزش روش تنظیم خانواده را بدرستی می    -17 

 دهد.  

         

          جمع كل  
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 بسمه تعالي

 چک ليست ارزيابي مهارت هاي شناختي حركتي در طول دوره و پايان دوره 
حيطه 

 نام و نام خانوادگي                                  

 موارد مورد ارزيابي 

 عالي

 نمره  1

خوب 

(75 /0) 

 متوسط 

(5 /0 ) 

 ضعيف 

 )صفر( 

     

ي
ي، باردار

ش از باردار
ت  پي

مراقب
  

ن و تنظيم خانواده
و بعد از زايما

 

می    -1 محاسبه  درستی  به  را  زایمان  تقریبی  تاریخ 

 کند.  

5/0         

         5/0 سن بارداری را به درستی حساب می کند.  -2

درستی   -3 به  را  بارداری  بارداری/  از  پیش  حال  شرح 

 می گیرد.  

1         

         1 می گیرد. ضریان قلب جنین را به درستی اندازه -4

وزن، فشارخون، درجه حرارت، نبض، تنفس، ارتفاع    -5

 رحم را به درستی اندازه گیری می کند. 

1         

درستی   -6 به  جنسی  و  روان  فردی/  بهداشت  درباره 

 آموزش می دهد. 

2         

آموزش   -7 درستی  به  دندان  و  دهان  بهداشت  درباره 

 می دهد. 

2         

درستی د  -8 به  /شیردهی  بارداری  دوران  تغذیه  رباره 

 آموزش می دهد. 

3         

از زایمان   -9 درباره عالئم خطر در دوره بارداری/ پس 

 به درستی آموزش می دهد. 

2         

از    -10 پس  و  بارداری  دوران  شایع  شکایات  درباره 

 زایمان به درستی آموزش می دهد.

5         

مراق  -11 می  درباره  آموزش  درستی  به  نوزاد  از  بت 

 دهد. 

2         

می   -12 آموزش  درستی  به  نوزاد  خطر  عالئم  درباره 

 دهد. 

1         

فولیک   -13 )آهن،  ها  مکمل  صحیح  مصرف  درباره 

 اسید و مولتی ویتامین( به درستی آموزش می دهد. 

2         

آموزش   -14 درستی  به  شیردهی  نحوه صحیح  درباره 

 . می دهد

2         

         25 جمع كل 

 

 جدول ارزشيابي دوره

 مالحظات نمره دانشجو  نمره بر اساس الگ بوک  نمره بر اساس چک ليست  موارد ارزشيابي

   نمره 4 نمره 20 اخالق و ارتباط حرفه ای

   نمره 10 نمره 50 مهارت های شناختی و روانی حرکتی

   نمره 2 نمره 10 آزمون کتبی 

   نمره 4 نمره DOPS 20 آزمون

   نمره   20 نمره   100 نمره كل 

 


