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 نام درس : پرستاری سالمت جامعه / فرد و خانواده / محیط

 یا همزمان : همزمان با دروس نظری پیش نیاز دوره

 ت (ساع 26واحد )  0.5ساعت ( /  26واحد ) 0.5ساعت( /  51واحد ) 1به ترتیب :  تعداد واحد

واده ، م خاناسیون ، تنظیكارورزی : مراكز بهداشتی درمانی شهری روستایی ) واحد های : واكسین حیطم

 ( اماكن، بهداشت  مدارسبهداشت 

  4ترم  انی: دانشجو رانیفراگ

شجو با ، دان در این كارآموزی ضمن آشنایی با سیستم های بهداشتی ، درمانی شهری و روستاییشرح درس: 

ند پرستاری ی( و بر اساس فرآ PHCو كاربرد اصول مراقبت های بهداشتی )استفاده از آموخته های نظری 

ه در مسئل خدمات بهداشتی را به مددجویان ارائه می دهد . ضمن آنكه از مهارت های تفكر خالق و حل

نزل ما در هبررسی مشكالت بهداشتی و ارائه خدمات مورد نظر ، آموزش به مددجویان و پیگیری مراقبت 

 نیز مد نظر می باشد .

 ی آموزشیامحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

 : هدف كلی دوره                 

 تاری جهت های عملی در دانشجویان مبتنی بر مفاهیم آموخته شده پرسكمك به كسب توانایی و مهارت                  

 ارائه خدمات بهداشتی به منظور ارتقا سطح سالمتی و پیشگیری از بیماری ها .                 

 فرد و /امعهسالمت ج یدر ارتباط با پرستار انیظار از دانشجومورد انت یو مهارت ها ژهیاهداف و

 بهداشت خانواده: واحددر  طیخانواده / مح
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 دوره قادر باشند : نیا انیرود در پا یدانشجو انتظار م از 

 كند . یم یبهداشت خانواده را بررس (1

انی به پای ساتخانوار جدید مراجعه كننده به مركز، در جلسات اولیه با كمك مربی و در جل برای (2

 تنهایی پرونده خانوار تشكیل دهد.

 د.مربوط به هر مراقبت بهداشتی را تشخیص داده و آن را به درستی تكمیل نمای فرمهای (3

زه گیری اندا كودك زیر شش سال را با استفاده از ترازوی رومیزی یا ایستاده و با كمك والد وزن (4

 نماید.

 ماید.نیا ایستاده و با كمك والد اندازه گیری  كودك زیر شش سال را به صورت خوابیده قد (5

گیری  ندازهدور سر كودك زیر شش سال را با تشخیص محل دقیق قرار دادن ابزار و با كمك والد ا (6

 نماید.

 هد.دوضیح رشد كودك را به درستی رسم و تفسیر كرده و نتیجه را به والدین كودك ت نمودارهای (7

 رند تشخیص داده و به پزشك ارجاع دهد.را كه توقف یا كاهش رشد دا كودكانی (8

اهگی، ظرف م 6آموزشهای الزم را در مورد نحوه صحیح شیردهی و تغذیه انحصاری با شیر مادر تا  (9

 دقیقه به مادر كودك ارائه داده و بازخورد دریافت نماید. 10

دك ادر كومدقیقه به  10الزم را در مورد تغذیه تكمیلی و دریافت مكملها ظرف  آموزشهای (10

 ارائه داده و بازخورد دریافت نماید.

 الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و حوادث به مادر ارائه دهد. آموزشهای (11

 كودك را بر حسب سن و به وسیله سوال از مادر و بررسی كودك، تشخیص دهد. تكامل (12
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 الزم را در مورد مراقبتهای تكاملی كودك به مادر ارائه دهد. آموزشهای (13

 ودك را با سواالت باز بررسی نماید.تغذیه ك نحوه (14

 آموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائه دهد. (15

ند به اكرده كودكانی را كه به موقع جهت انجام مراقبتهای رشد و تكامل به مركز مراجعه ن (16

 صورت تلفنی پیگیری نماید.

ك ه پزشبوی را عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه گیری كند و در صورت لزوم  (17

 ارجاع دهد.

 عالئم خطر در حاملگی را به زن باردار آموزش دهد. (18

 زن باردار را جهت انجام آزمایشهای بارداری به پزشك ارجاع دهد. (19

رائه وره ادر مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری به زوجین مراجعه كننده، مشا (20

 دهد.

 خاب شده به زوجین آموزش دهد.در مورد نحوه استفاده از روش پیشگیری انت (21

ه و ش داددر مورد انجام آزمایشهای غربالگری سرطان پستان به مددجویان مشاوره و آموز (22

 بازخورد دریافت نماید.

ازخورد ه و بدر مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به مددجویان مشاوره و آموزش داد (23

 دریافت نماید.

 فرد و /امعهسالمت ج یدر ارتباط با پرستار انیظار از دانشجومورد انت یو مهارت ها ژهیاهداف و

 :واكسیناسیوندر واحد  طیخانواده / مح
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 دوره قادر باشند : نیا انیرود در پا یدانشجو انتظار م از 

 داند . یرا به طور كامل م ونیناسیجدول واكس (24

 زنجیره سرما را در تزریق و نگهداری واكسنها رعایت كند  اصول (25

 سن ها را بر حسب ماده تشكیل دهنده دسته بندی كندواك انواع (26

 های قبل از تلقیح واكسن را انجام دهد بررسی (27

 را كه واجد شرایط تلقیح نیستند به درستی شناسایی كند  مددجویانی (28

ولیه با سات اكودكان مراجعه كننده را طبق برنامه و به روش استاندارد در جل واكسیناسیون (29

 یانی با نظارت مربی انجام دهدكمك مربی و در جلسات پا

ورد بازخ هر واكسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به والدین كودك آموزش داده و عوارض (30

 دریافت نماید 

 ون را در كارت واكسن و دفاتر مربوطه به درستی ثبت نمایدیواكسیناس انجام (31

فرد و امعه/سالمت ج یاردر ارتباط با پرست انیمورد انتظار از دانشجو یو مهارت ها ژهوی اهداف •

 :بهداشت مدارسدر واحد  طیخانواده / مح

 دوره قادر باشند : نیا انیرود در پا یاز دانشجو انتظار م •

 باشد یبا واحد بهداشت مدارس آشنا م (32

وانی آموزان مراجعه كننده به مركز را از نظر رشد، تكامل و سالمت جسمی و ر دانش (33

 ارجاع دهد. بررسی كرده و در صورت لزوم به پزشك

 كند ستیدانش آموزان را ل یآموزش یازهاین (34
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 كند یزیدانش آموزان برنامه ر یآموزش یازهایرفع ن در (35

 آموزش بهداشت در مدارس بپردازد به (36

 كند یبررس قیمدارس را به طور دق یكیزیف طیمح (37

 كند یزیمدارس برنامه ر یرفع مسائل بهداشت در (38

رد و امعه/فج سالمت یدر ارتباط با پرستار انیز دانشجومورد انتظار ا یو مهارت ها ژهوی اهداف •

 :آموزش بهداشت در واحد  طیخانواده / مح

 دوره قادر باشند : نیا انیرود در پا یاز دانشجو انتظار م •

 باشد یواحد آموزش بهداشت آشنا م فیبا وظا (39

ه از فادستبه مراجعین مركز در مورد موضوعات بهداشتی تعیین شده به طور گروهی، بدون ا (40

 دقیقه آموزش دهد. 15اصطالحات پزشكی و در عرض 

 ه طوربكنفرانس خود را در در مورد موضوعات بهداشتی تعیین شده از منابع به روز و  (41

 كامل تهیه كرده و با روش آموزشی مناسب به دانشجویان همگروه خود ارائه دهد.

فرد و /امعهسالمت ج یاط با پرستاردر ارتب انیمورد انتظار از دانشجو یو مهارت ها ژهیاهداف و •

 : بهداشت اماكندر واحد  طیخانواده / مح

 دوره قادر باشند : نیا انیرود در پا یدانشجو انتظار م از •

 داند . یموارد  بهداشت اماكن را م (42

 بپردازد یاماكن عموم یبه بررس یكاف یعلم و آگاه با (43

 كند ستیرا ل یدر اماكن عموم یو مشكالت احتمال مسائل (44
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 ارائه دهد انیالزم را به متصد یآموزش ها ،یبهداشت اماكن عموم نهیزم در (45

 كند یزیبرنامه ر یاماكن عموم یرفع مسائل بهداشت در (46

 كند . یارتباط موثر با پرسنل و مراجعه كننده برقرار م (47

 كاركنان مركز به خوبی ارتباط برقرار كند. با (48

ب شاوره جلمزش و تماد آنها را برای ارائه آمومراجعین به درستی ارتباط برقرار كرده و اع با (49

 نماید.

 طیسالمت جامعه/فرد/خانواده/مح یتخصص یابی: ارزشستیچك ل

 0.25 0.5 0.75 1 موارد ارزشیابی اختصاصی ردیف

     را بررسی می كند . بهداشت خانواده 1

ات ر جلسو دكننده به مركز، در جلسات اولیه با كمك مربی  برای خانوار جدید مراجعه 2

 .پایانی به تنهایی پرونده خانوار تشكیل دهد

    

     .مایدیل نفرمهای مربوط به هر مراقبت بهداشتی را تشخیص داده و آن را به درستی تكم 3

الد مك ووزن كودك زیر شش سال را با استفاده از ترازوی رومیزی یا ایستاده و با ك 4

 .گیری نماید اندازه

    

ری گی هیر شش سال را به صورت خوابیده یا ایستاده و با كمك والد اندازقد كودك ز 5

 .نماید

    

د ك والدور سر كودك زیر شش سال را با تشخیص محل دقیق قرار دادن ابزار و با كم  6

 .گیری نماید اندازه

    

ك كود ودارهای رشد كودك را به درستی رسم و تفسیر كرده و نتیجه را به والدیننم 7

 .توضیح دهد

    

     .كودكانی را كه توقف یا كاهش رشد دارند تشخیص داده و به پزشك ارجاع دهد 8

 6 در تاآموزشهای الزم را در مورد نحوه صحیح شیردهی و تغذیه انحصاری با شیر ما  9

 .دقیقه به مادر كودك ارائه داده و بازخورد دریافت نماید 10ماهگی، ظرف 
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ه مادر دقیقه ب 10آموزشهای الزم را در مورد تغذیه تكمیلی و دریافت مكملها ظرف  10

 .كودك ارائه داده و بازخورد دریافت نماید

    

     .آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای جسمی و حوادث به مادر ارائه دهد 11

     .هددوسیله سوال از مادر و بررسی كودك، تشخیص  تكامل كودك را بر حسب سن و به 12

     .آموزشهای الزم را در مورد مراقبتهای تكاملی كودك به مادر ارائه دهد 13

     .نحوه تغذیه كودك را با سواالت باز بررسی نماید 14

     .ه دهدآموزشهای الزم را در مورد تغذیه به والد ارائ 15

اند  دهنكر كودكانی را كه به موقع جهت انجام مراقبتهای رشد و تكامل به مركز مراجعه 16

 .به صورت تلفنی پیگیری نماید

    

زشك پا به رگیری كند و در صورت لزوم وی  عالیم حیاتی زن باردار را به درستی اندازه 17

 .ارجاع دهد

    

     .باردار آموزش دهد عالئم خطر در حاملگی را به زن 18

     .زن باردار را جهت انجام آزمایشهای بارداری به پزشك ارجاع دهد 19

 اورهكننده، مش در مورد انتخاب روش مناسب پیشگیری از بارداری به زوجین مراجعه 20

 .ارائه دهد

    

     .در مورد نحوه استفاده از روش پیشگیری انتخاب شده به زوجین آموزش دهد 21

اده دوزش در مورد انجام آزمایشهای غربالگری سرطان پستان به مددجویان مشاوره و آم 22

 .و بازخورد دریافت نماید

    

 واده در مورد انجام آزمایش غربالگری پاپ اسمیر به مددجویان مشاوره و آموزش د 23

 .بازخورد دریافت نماید

    

     اند .را به طور كامل می د واكسیناسیونجدول  24

      كند رعایت واكسنها نگهداری و تزریق در را سرما زنجیره اصول 25

     بندی كند انواع واكسن ها را بر حسب ماده تشكیل دهنده دسته 26

     بررسی های قبل از تلقیح واكسن را انجام دهد 27

     مددجویانی را كه واجد شرایط تلقیح نیستند به درستی شناسایی كند  28
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اولیه  لساتجواكسیناسیون كودكان مراجعه كننده را طبق برنامه و به روش استاندارد در  29

 با كمك مربی و در جلسات پایانی با نظارت مربی انجام دهد

    

ازخورد و ب عوارض هر واكسن و مراقبتهای بعد از تلقیح را به والدین كودك آموزش داده 30

 دریافت نماید 

    

      ون را در كارت واكسن و دفاتر مربوطه به درستی ثبت نمایدیواكسیناس انجام 31

     آشنا می باشد واحد بهداشت مدارس با 32

 روانی كننده به مركز را از نظر رشد، تكامل و سالمت جسمی و آموزان مراجعه دانش 33

 .بررسی كرده و در صورت لزوم به پزشك ارجاع دهد

    

     ی دانش آموزان را لیست كندنیازهای آموزش 34

     در رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان برنامه ریزی كند 35

     به آموزش بهداشت در مدارس بپردازد 36

     محیط فیزیكی مدارس را به طور دقیق بررسی كند 37

     در رفع مسائل بهداشتی مدارس برنامه ریزی كند 38

     آشنا می باشد هداشتواحد آموزش بوظایف  با 39

استفاده  شده به طور گروهی، بدون وعات بهداشتی تعیینموض مورد در مركز مراجعین به 40

 .دقیقه آموزش دهد 15از اصطالحات پزشكی و در عرض 

    

به طور  روز و به منابع از شده تعیین بهداشتی موضوعات مورد در در را خود كنفرانس 41

 .هدروش آموزشی مناسب به دانشجویان همگروه خود ارائه دكامل تهیه كرده و با 

    

     ند .ارا می د بهداشت اماكن موارد  42

     با علم و آگاهی كافی به بررسی اماكن عمومی بپردازد 43

     مسائل و مشكالت احتمالی در اماكن عمومی را لیست كند 44

     زم را به متصدیان ارائه دهددر زمینه بهداشت اماكن عمومی، آموزش های ال 45

     در رفع مسائل بهداشتی اماكن عمومی برنامه ریزی كند 46

     موثر با پرسنل و مراجعه كننده برقرار می كند . ارتباط  47

     .كند برقرار ارتباط خوبی به مركز كاركنان با 48
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ره و مشاو موزشا را برای ارائه آبا مراجعین به درستی ارتباط برقرار كرده و اعتماد آنه 49

 .جلب نماید

    

 

 : مقرراتو  قوانین

ن )در ساعات مشخص شده طبق برنامه(؛ در صورت داشتی. حضور مرتب و منظم در كارآموز1

 به رمجازیغ بتیو در صورت داشتن غ یمجاز دانشجو موظف به شركت درجلسات جبران بتیغ

 گردد. یم یمعرف یریگ میآموزش دانشكده جهت تصم

 ، پمفلت(ورنالخواسته شده در زمان مقرر)كنفرانس، ژ فیو ارائه تكال ینیبال ی. انجام مهارت ها2

 یكارآموز انی. شركت در امتحان پا3

 ف،یالانجام به موقع تك ،یگروه ی. بازخورد درك مطالب )پرسش و پاسخ ، شركت در بحث ها4

 (اندورهیپا یدر آزمون عمل تیموفق

 یمرب رر بهآن در زمان مق لیداده شده به دانشجو توسط خود فرد و تحو لیتحو یافرمه لی. تكم5

 مربوطه

 كارآموزان: یو اخالق یحرفه ا فیوظا

 یرا از و یو روح یجسم تیداشته و حما رشیرا در بدو پذ ماریارتباط موثر با ب یبرقرار ییتوانا -1

 . به عمل آورد

 ییراهنما نظارت و رشیو پذ فیو در انجام وظاداشته  یو مناسب با مرب دیارتباط مف -2

 . زم را داشته باشدال یهمكار شانیا یها

شته زم را داال یكاربا آنها هم فیارتباط مناسب برقرار كرده و در انجام وظا مارستانیبا پرسنل ب -3

 . باشد
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ها ا آنب فینظم و انجام وظا تیخود ارتباط مناسب برقرار كرده و در رعا یها یبا همگروه -4

 . الزم را داشته باشد یهمكار

 . كند تیرا رعا ییو شئونات دانشجو یحجاب اسالم -5

 . ابدیوقت شناس بوده و در طول دوره به طور منظم و مرتب حضور  -6

 . و عالقه نشان دهد لیتما فیداشته باشد و در انجام دادن وظا تیاحساس مسئول -7

 دوره: یابیارزش نحوه

 (ی)ارائه كنفرانس، ژورنال و پمفلت آموزشینیبال فیارائه تكال انجام و یابیارز

   كنترل عفونت، ،ونیزاسیلیاصول استر تیعملكرد دانشجو در ارائه مراقبت ها)رعا وهیش یابیارز           

 (یندپرستاریفرا

 :  آیتم های مورد ارزشیابی

 نمره 4:تكالیف

 نمره 2:حضور و غیاب

 نمره 5:)چك لیست(ارزشیابی مهارتی

 نمره 5آزمون پایان دوره:

 نمره  4كنفرانس ها و فعالیت های گروهی : 

 : منابع آموزشی

 ( ،درسنامه پرستاری بهداشت جامعه  1390ایلدر آبادی الف )تهران. نشر جامعه نگر. 3و 2و 1 . 

 ( اصول اپیدمیولوژی. ترجمه ملك افضلی ح م و ناصر 1374جودیت س. مازنر ج س و بان الف ك .) چاپ كی .

 ششم. تهران. مركز نشر دانشگاهی.

 ( ،درسنامه پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان لیفر. ترجمه شوقی مهناز و سنج1389لیفر گ ).ویرایش  ری مهناز

 دهم. تهران. نشر جامعه نگر و سالمی.

  سیون واكسیناآخرین نسخه دستورالعملهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی )دستورالعملهای

 سال و زن باردار( 6كشوری، عوارض واكسیناسیون و ایمنی، ثبت مراقبت های پایش كودك زیر 

 Stanhope M & Lancaster J. (2011). Community and public health nursing. 8th ed. St. 

Louis: Mosby 
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 Nies M A. McEwen M. (2010). Community/Public Health Nursing: Promoting the 
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