
 

 تربت حیدریه دانشگاه علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی

 پرستاری سالمت جامعه، فرد و خانواده، محیطدر عرصه طرح درس کارآموزی 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

 :کارآموزی در عرصهشرح 

مختلف جامعه مانند مراکز بهداشتی درمانی، مدارس، کارخانجات، های در این دوره ابتدا دانشجویان پرستاری با اصول بهداشت محیط در عرصه

ها و اماکن عمومی آشنا شده، سپس به صورت گروهی به بررسی مشکالت بهداشتی موجود در جامعه و خانواده پرداخته و با استفاده از کارگاه

 مثر را در جامعه ارائه خواهند داد. روش مشکل گشائی و به کار گیری فرآیند پرستاری بهداشت جامعه در عرصه، اقدامات

 هدف کلی:

ها با استفاده از قدرت کارگیری دانش پرستاری در عرصهکسب توانایی و افزایش مهارت در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و به

 کارگیری پویائی گروهبهخالقیت، ابتکار و استقالل در جهت حل مسائل بهداشتی در ارتباط با سالمت مددجو، خانواده و جامعه با 

 اهداف ویژه:

 دانشجو پس از طی این دوره باید بتواند:

 )حیطه شناختی(پرستار سالمت جامعه در تیم سالمت را شرح دهد یهاها و فعالیتنقش .1

  )حیطه شناختی(دیمرتبط با آن را بیان نما یو راهبردها یسطوح پیشگیر .2

 )حیطه شناختی(بهداشتی اولیه را شرح دهد یهاسیستم شبکه و مراقبت .3

 )حیطه شناختی(و نحوه انجام آن آشنا شود رانیدر ا یساز منیبا ا .4

 )حیطه شناختی(آشنا شود با اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک .5

 درک اهمیت انجام مراقبت و آموزش به جامعه)حیطه عاطفی( .6

 جامعه)حیطه عاطفی(درک مشکالت مادران و کودکان در  .7

 واحد  2 تعداد واحد: طیسالمت جامعه، فرد و خانواده، مح یپرستار ورزی در عرصهکار عنوان درس:

    چهارشنبه  تا صبح شنبه زمان برگزاری:              کارورزینوع واحد: 

 1401-1400 دوم نیمسال :    پرستاری 8دانشجویان ترم  گروه فراگیران:

   و روستایی شهری مراکز خدمات جامع سالمتعرصه های مختلف جامعه/ منزل/ مدارس/ کارخانه و  محل اجرا:

 30/4/1401 تاریخ اتمام:                                     23/11/1400 تاریخ شروع کارآموزی:

 ی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه(جناب آقای رازنهان ) عضو هیئت علم استاد:
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 )حیطه روانی حرکتی(مددجو انتخاب کند یواکسن مورد نظر را برا .8

 )حیطه روانی حرکتی(به مددجو ارائه دهد قیالزم را در زمینه مراقبت از موضع تزر یآموزش ها .9

 )حیطه روانی حرکتی(رشد کودک شامل قد، وزن و دور سر را بدرستی کنترل کند شیپا یمعیارها .10

 )حیطه روانی حرکتی(کمکی را به مادر آموزش دهد هیه تغذاصول مربوط ب .11

 )حیطه روانی حرکتی(دانش آموزان را به طور مناسب تحت نظر مربی/همکار انجام دهد یغربالگر ناتیمعا .12

 )حیطه روانی حرکتی(دینما دیمدرسه را از نظر بهداشتی به طور مناسب بازد .13

 )حیطه روانی حرکتی(دیافراد سنین مدرسه از نظر بهداشت دهان و دندان را اجرا نما یغربالگر .14

 )حیطه روانی حرکتی(کند یجهت بررسی سالمت، قد، وزن، فشار خون و دور کمر مراجعین را اندازه گیر .15

 وانی حرکتی()حیطه ربزرگساالن از نظر کانسر کولون توسط تست فیت را انجام دهد یالزم جهت غربالگر یآموزش ها .16

 )حیطه روانی حرکتی(کند یرا از نظر سرطان پستان غربالگر یافراد سنین بارور .17

 

 دانشجویان باید قادر باشند:

قبل از ورود به هر قسمت آمادگی و اطالعات کافی مربوط به آن قسمت را داشته باشند و قادر باشند به سواالت پیش آزمون در 

 آن زمینه پاسخ دهند. 

 

 تکالیف دانشجو:وظایف و 

 . دانشجویان بایستی به طور منظم و به موقع در بخش حضور یافته و پس از اتمام ساعت کارآموزی آنجا را ترک کنند.1
 . دارای یونیفرم و کارت شناسایی بوده و از زیور آالت استفاده نکنند.2
 ارایه نمایند. پرسنل و یا دانشجویانی برای مددجویان، بهداشت های، ژورنال کالب و تازه. کنفرانس بالینی3
 . در بحث های گروهی و کنفرانس ها شرکت فعال داشته باشند.4
 .کنند از مراکز مورد بازدید گزارش تهیه. 5
براساس فرآیند پرستاری بهداشت، یک خانواده را بررسی و مشکالت آن را تشخیص و اقدامات الزم را جهت حل مشکالت . 6

بازدید منزل از خانواده مورد نظر  5-3ین امر انتخاب یک خانواده در هفته اول شروع کارآموزی و انجام بین انجام دهد. الزمه ا
خواهد بود)حداقل یک بازدید به همراه استاد بالینی انجام خواهد شد(. پس از پایان بازدید دانشجو گزارش بازدیدهای خود را در 

 مقرر جهت دانشجویان ارائه خواهد داد.چهارچوب فرآیند پرستاری آماده و در تاریخ 

 ارزشیابی:

 درصد 10      ارزشیابی عمومی بر اساس فرم ارزشیابی عمومی

 درصد 60  ارزشیابی پیشرفت مهارت های بالینی بر اساس فرم ارزشیابی اختصاصی منطبق با اهداف ویژه

 درصد 20         امتحان پایانی

 درصد 10         ارائه کنفرانس

 نمره( 20درصد) 100         جمع

  

 : اختصاصی ارزشیابی فرم
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 موارد ارزشیابی
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      مادر و کودک  برقراری ارتباط مطلوب با

      رعایت اصول زنجیره سرما

      واکسن ها، ماهیت و دوز( کمک در کاربرد انواع شناخت و (واکسیناسیون

      )خطر و گروه های در معرض سال، زنان در سن باروری 6 واکسیناسیون)کودکان زیر مراجعات شناخت و آشنایی با جداول

      دادن واکسن خوراکی فلج اطفال به روش صحیح )وضعیت کودک، تعداد قطره و ...(

      انتخاب با دقت و صحیح محل تزریق واکسن های مختلف

      واکسیناسیون مراقبت های الزم بعد از آموزش عوارض احتمالی و

      سال 8اندازه گیری صحیح وزن کودک صفر تا 

      سال 8اندازه گیری صحیح قد کودک صفر تا 

      ماهه 18اندازه گیری صحیح دور سر کودک صفر تا 

      بررسی و تفسیر وضعیت نمودار رشد کودک برای مادر

      بررسی سیر تکاملی کودک با توجه به سن کودک

      بررسی وضعیت تغذیه کودک

      ارایه آموزش با توجه به سن کودک 

      تشخیص مشکالت موجود و احتمالی در کودک و انجام اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش و ارجاع(

      آشنایی با آزمایشات روتین دوران بارداری و تفسیر آن

      تجویز به موقع و صحیح مکمل ها در دوران بارداری

      ارائه آموزش های الزم به مددجو مرتبط با سن حاملگی

      مربوطه(های ارئه آموزش های الزم در مورد نحوه استفاده از روش انتخاب مددجو )فواید، عوارض و مراقبت

      ایمشکالت و مخاطرات حرفه ییدوره ای کارگران و شناسا ناتمعای نحوه و هابا فرم ییآشنا

      غذا عیو توز هیو مراکز ته یاماکن عموم یبهداشت تیوضع یابیارز

      کارکنان یو کارت بهداشت یبهداشت فرد تیکنترل وضع

      روستا طیمشکالت بهداشت مح لیو تحل یابیارز

      زبهور و هامشاوره و آموزش بهداشت با کمک پرونده ازمندین ریپذ بیآس هایخانواده یشناساس

      آموزش و ارجاع( ،یریشگی)پ ریپذ بیآس هایخانوادهدر  یموجود و احتمال یانجام اقدامات متناسب با مشکالت بهداشت

      آموزش و ارجاع ( ،یریشگیدر دانش آموز و انجام اقدامات مناسب ) پ یمشکالت موجود و احتمال صیتشخ
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 : عمومی ارزشیابی فرم

 هرگز ندرت گاهی اغلب همیشه معیار ارزشیابی

      حضور به موقع در محل کار آموزی

      نداشتن غیبت

      رعایت فرم و شئونات دانشجویی

      دقت در انجام وظایف

      انتقاداتقبول 

با توجه به موقعیت های پیش آمده در محیط کارآموزی ضمن حفظ خونسردی، بهترین 
 تدبیر را اتخاذ کند.

     

فعاالنه و با انرژی در بخش حضور داشته و در جهت ارتقا مهارت ها و دانش خود گام بر 
 دارد.
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