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 مقدمه:
جامعه دارد. فرض بر اين است كه چنانچه خانواده اي دچار خانواده به عنوان واحد تشكيل دهنده جامعه نقش مهمي در سالمتي      

مشكل در رابطه با سالمتي شود، هم علت و هم راه حل آنرا مي توان در خانواده و محيط اطراف او جستجو نمود. بدين ترتيب با 

 .ت جامعه فراهم مي شودبكارگيري  نظريه هاي مناسب در قالب فرآيند پرستاري امكان ارتقاء سالمتي خانواده ها و در نهاي

در اين درس دانشجويان طي دروس نظري و تجربيات عملي تبحر الزم براي كمك به افراد خانواده و برآوردن نيازهاي آنان و      

ارتقاء سالمت در آنها را كسب مي نمايند. دانشجو مؤظف به انتخاب يك خانواده و بازديد هفتگي از خانواده و بكارگيري فرايند 

 تاري در جهت حل مشكل آنان خواهد بود.پرس

 

 دف کلی:ه
توانمندسازي دانشجويان در طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه ارتقاء سالمت براي يك جمعيت ويژه بر اساس يكي از الگوهاي ارتقاء  

 سالمت
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 اهداف رفتاری:

 باشند:از فراگیران انتظار می رود که در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر 
 

 تحليل اوليه داده ها و تشخيص و اولويت بندي مشكالت(خانواده ها ارزيابي نيازهاي مرتبط با سالمت( 

  براي رفع مشكالت مرتبط با سالمت خانواده هاتدوين  برنامه 

 اجراء برنامه 

 مداخالت ارزشيابي 

 
 

 :(بالینی، ملزومات مورد نیاز تدریس ها و رویکردهای آموزش بالینی شیوهروش تدریس)
دانشجويان با حضور در عرصه جامعه) مراكز  .كارآموزي با رويكرد دانشجو محور و مشاركت فعال دانشجو انجام خواهد گرديد      

ارزيابي وضعيت سالمتي گروه هاي مختلف جامعه ه تحت نظر استاد با بهره گيري از روش حل مسئله، ب ،(ارائه خدمات جامع سالمت

خواهند نمود. سپس با توجه به يكي از الگوهاي مناسب ارتقاء سالمت، نسبت  شناسايي و الويت بندي مشكالت هاقدام بپرداخته و 

مبادرت  خانواده هاي تحت پوشش مراكز ارائه خدمات جامع سالمتنامه ارتقاء سالمت براي يك بريابي شاجراء و ارزبه طراحي، 

  خواهند نمود.

 : ملزومات مورد نیاز تدریس بالینی

دسترسي دانشجويان به سامانه سيب و اطالعات الزم موجود در پرونده خانواده هاي تحت پوشش، اجازه برقراري ارتباط با      

 خانواده ها و جامعه تحت پوشش مراكز ارائه خدمات. 

 د برنامه.ه خدمات جامع سالمت با دانشجويان در جهت طراحي، اجرا و پيشبرمشاركت واحدهاي مختلف مراكز ارائ     

 

 فعالیتهای فراگیران:

 نوع وظیفه ردیف

 نمره( 3) (نظر مورد جامعه در خانواده یازهاین یابیارز) یابیارز 1

 مهارتهای ارتباطی با افراد خانواده  صالحیت مورد انتظار

 مهارت انجام مصاحبه

و گرفتن شرح حال از خانواده و تعیین ارزیابی خانواده)عملکرد، ساختار، محیط، اهداف، قوا و نیازهای خانواده( 

 مرحله تکاملی خانواده

 ارزیابی خطرات خانواده

 پایش رشد و نمو کودکان

 ارزیابی توانمندی سالمندان

 ترسیم ژنوگرام و کسب اطالعات در مورد اعضای خانواده و روابط آنها در بین چند نسل



 خانواده با جامعه و تبادل انرژی بین این دوترسیم اکومپ و کسب اطالعات در مورد ارتباط 

 

 نمره( 2) ها داده لیتحل و هیتجز 2

  ها داده نیب ارتباط نییتع بمنظور یپرستار استدالل صالحیت مورد انتظار

 خانواده با مرتبط خطر عوامل ها،ینگران ازها،ین نییتع

 خانواده یپرستار یها صیتشخ نییتع

 خانواده افراد مورد در یپرستار یها صیتشخ نییتع

 

 نمره( 2 برنامه ریزی) 3

 الویت بندی مشکالت  صالحیت مورد انتظار

 مهارت حل مسئله

 تعیین اهداف ، استراتژیها و فعالیتها

 تعیین روش ارزشیابی

 تعیین جدول زمان بندی برای پایش فعالیتها و دستیابی به نتایج

 نمره( 4 اجرا) 4

 ایجاد هماهنگی با واحدهای درون بخشی و برون بخشی مورد انتظارصالحیت 

 ارجاع به سطوح باالتر برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی در صورت نیاز و پیگیری

 مداخله و آموزش به فرد و خانواده

 جلب مشارکت خانواده و جامعه

 نمره( 5/1ارزشیابی ) 5

 براساس اهداف و جدول زمان بندی پایش فعالیتها صالحیت مورد انتظار

 تعیین نحوه تسهیل فرایند یادگیری و نه فقط ارائه اطالعات

 ارزشیابی پیشرفت برنامه

 تعیین پیامدهای حاصل

 ارزشیابی میزان موفقیت

 نمره( 5/1) گزارش دهی 6

 اثرات برنامهخالصه سازی پیامد ها/ اثرات و تدوین خالصه و یا گزارش  صالحیت مورد انتظار
 

 
 

 ا

 



 مرکز ارائه خدمات جامع سالمتهداف رفتاری مورد انتظار در 

 اهداف رفتاری تاریخ

 )بررسی وضعیت سالمت خانواده ها(استانحضور در مرکز بهداشت  روز اول

و شناخت  حضور در مرکز بهداشت شماره یک و دو )بررسی وضعیت سالمت خانواده ها، تکمیل فرم بررسی چهارم - روز دوم

 خانواده و ارائه گزارش و تحلیل شاخصهای مرتبط با سالمت خانواده(

 تشخیص های پرستاری و اولویت بندی روز پنجم

 برنامه ریزی   ششم روز 

 مداخله روز هفتم تا نهم

 تحلیل یافته ها و ارزشیابی نتایج طول دوره و روز دهم

 

 

 

 :)فرم ارزشیابی( نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

 :)مطابق با الگ بوک( عمومی

  10حضور بموقع و شرکت فعاالنه در انجام وظایف% 
 

 :)مطابق با الگ بوک(اختصاصی

  )... ،نمره 14انجام مراحل مختلف برنامه )ارزیابی، تجزیه و تحلیل 

  نمره 4  برنامهارائه گزارش کتبی منطبق با 

  نمره 2ارائه گزارش شفاهی بصورت ژورنال کالپ/سمینار آموزشی 

 نمره
 صالحیت مورد انتظار

نمره(41)  

بالینیگزارش   

نمره(  4)  

 ژورنال کالپ/سمینار آموزشی

نمره(2)   

 نهایی

نمره(20)   

    



 
 

 سیاستها و قوانین دوره:

  تعیین میشود مراکز ارائه خدمات جامعساعت آغاز و پایان کارورزي طبق ضوابط. 

  حضور یابد کارآموزي، در محل مرکزدانشجو موظف است همانند سایر کارکنان. 

  ساعت در ماه، یک روز به کارآموزي وي اضافه میگردد 2در صورت تأخیر یا تعجیل دانشجو بیش از. 

  یی مسئول امور اداري یا دانشجوتوسط  فرم حضور و غیاب محاسبه ساعات کاري و تاخیر و تعجیل دانشجو بر اساس

 .کنترل میگردد مرکز 

  صورت گیرد استادکلیه فعالیتهاي دانشجو در بخش باید زیر نظر. 

  اي ممنوع است ، استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفهمرکزدر. 

 اي در محیط کارآموزي الزامی است ق حرفهالرعایت پوشش و اخ. 
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 مرکز ارائه خدمات جامع سالمتاهداف رفتاری مورد انتظار در 

 اهداف رفتاری تاریخ

 )بررسی وضعیت سالمت خانواده ها(استانحضور در مرکز بهداشت  روز اول

مرکز بهداشت شماره یک و دو )بررسی وضعیت سالمت خانواده ها، تکمیل فرم بررسی و شناخت خانواده و حضور در  چهارم - روز دوم

 ارائه گزارش و تحلیل شاخصهای مرتبط با سالمت خانواده(

 تشخیص های پرستاری و اولویت بندی پنجمروز 

 برنامه ریزی   ششم روز 

 مداخله روز هفتم تا نهم
 

 تحلیل یافته ها و ارزشیابی نتایج طول دوره و روز دهم
 

 تا اهداف رفتاری
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