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مقدمه
در این دوره ابتدا دانشجویان پرستاری با اصول بهداشت محیط در عرصه های مختلف جامعه و به کارگیری دانش پرستاری در عرصه های مختلف
جامعه مانند مراکز بهداشتی درمانی ،مدارس ،کارخانجات ،کارگاهها و اماکن عمومی آشنا شده سپس به صورت گروهی به بررسی مشکالت
بهداشتی موجود در جامعه و خانواده پرداخته و با استفاده از روش مشکل گشایی و بکارگیری فرایند پرستاری بهداشت جامعه در عرصه اقدامات
موثر را در جامعه ارائه خواهند داد.

هدف کلی
کسب توانایی وافزایش مهارت درجهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه وبه کارگیری دانش پرستاری بهداشت جامعه درعرصه با استفاده
ازقدرت خالقیت،ابتکار واستقالل درجهت حل مسائل مددجو وخانواده با به کارگیری پویایی گروه.

اهداف رفتاری
در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:
فرآیند پرستاری را دریک جامعه منتخب به کار گیرد.
وضعیت موجود جامعه رادر فرآیند پویایی گروه مورد بررسی قراردهد.
بازدید منزل را به نحوصحیح انجام دهد.
به عنوان پرستار بهداشت مدرسه فعالیتهای الزم را درسه سطح پیشگیری انجام دهد (ارزیابی،آموزش،غربالگری،پیگیری و.)..
ضمن بازدید از کارخانجات مختلف،به عنوان پرستار بهداشت حرفه ای فعالیت نماید(درسه سطح پیشگیری).
ضمن بازدیداز اماکن عمومی مختلف مشکالت بهداشتی آنها را شناسایی نماید.
با واحد بهداشت محیط آشنا گردد(بازدید از عرصه های مختلف بهداشت محیط ازقبیل بهداشت آب ،فاضالب و)..

روش تدریس و نحوه انجام کارآموزی
انجام مراقبت بر بالین بیمار همراه با مربی
ارائه راند آموزشی( )case reportبر بالین بیمار
ارائه پوستر و پمفلت آموزشی
حضور فعال دانشجو در بخش
مراقبت از بیماران توسط دانشجویان تحت نظارت مربی یا پرستار بخش

مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران
حضور بموقع و فعال در بخش کارآموزی
شرکت در بحثهای گروهی تعیین شده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری

ارزیابی گزارش های مربوط به بازدیدها
تهیه پمفلت یا پوسترآموزشی
رائه گزارش تحقیق به صورت پروژه کامل
ارزشیابی عملکرد دانشجو با استفاده از فرم تدوین شده

روش ارزشیابی دانشجو


بر اساس فرم های ارزشیابی موجود در  (Log Bookدفترچه ثبت فعالیتهای کارآموزی) می باشد.



ارزیابی گزارش های مربوط به بازدیدها



تهیه پوسترهای بهداشتی مرتبط



ارئه گزارش تحقیق به صورت پروژه کامل



ارزیابی روش انجام و ارائه تکالیف بالینی(کنفرانس بالینی ،مطالعه موردی)



کسر نمره و جبران دو برابر مدت غیبت در صورت غیبت غیر موجه



جبران برابر مدت غیبت در صورت غیبت موجه (بررسی در شورای گروه)

*** دانشجویان مجاز به انجام جابجایی گروهها بدون مجوز گروه نیستند (جابجایی بدون مجوز گروه به منزله غیبت در گروه مشخص
شده می باشد)
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(بهداشت حرفهای – ویزیت منزل – خانه بهداشت روستایی)
مهارتهای ضروری
پیگیری و ارجاع
شناسایی گروههای آسیبپذیر
بررسی وضعیت رشد و تکامل افراد خانواده
بازدید از خانه
ارزیابی خانه و خانواده
برقراری ارتباط با افراد خانواده
بررسی محیط ار نظر سالمت روانی
بررسی نیازهای بهداشتی خانواده
مالحظات بر اساس نیازها در سه سطح پیشگیری
آشنایی با نحوه ارائه خدمات بهداشت مدارس
ارزیابی مدرسه و محیط آموزشی
شناخت مشکالت بهداشتی مدارس و ارائه راه حل
بررسی وضعیت سالمت دانشآموزان
انجام معاینات
آموزش بهداشت
ارائه گزارش فرآیند حل مشکل در مدارس
آشنایی با انجام فعالیتهای مربوط به مدیریت حل مشکل
ارزیابی و تعیین نیازهای جامعه وتجزیه وتحلیل آن
آشنایی با اصول ،سطوح و اجرای PHC
آشنایی با نحوه ارائه خدمات  PHCدر محل

نحوه انجام کار
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاء استاد
مشاهده
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مهارتهای ضروری
محاسبه شاخصهای بهداشتی
ثبت گزارش فعالیتهای روزانه در پوشه کار
ارائه آموزش به گروههای هدف و آسیبپذیر
آشنایی با انجام فعالیتهای مربوط به بهداشت محیط
سنجش کلر باقی مانده
بازدید از مراکز حرفهای و اماکن عمومی
آشنایی با فعالیت طب کار
آشنایی با انجام فعالیتهای مربوط به سالمت
پایش رشد ،قد ،وزن ،دور سر
واکسیناسیون
تغذیه
ثبت در دفاتر
ارجاع و پیگیری
آشنننایی و کمد در انجام فعالیتهای مربوط به سننالمات
زنان
مراقبتهای دوران بارداری
مراقبتهای پس از زایمان
آموزش تغذیه و شیردهی
مشاوره در تنظیم خانواده
ثبت در دفاتر
تشخیص و اولویت مشکل
تدوین طرح مداخلهای

نحوه انجام کار
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاء استاد
مشاهده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان
طرح درس بالینی دروس کارآموزی پرستاری

مهارتهای ضروری

نحوه انجام کار
مستقل

با راهنمایی

تاریخ .نام و امضاء استاد
مشاهده

اجرای طرح مداخلهای
ارائه پروژه تحقیقاتی



نظر و پیشنهادات مربی :امضا ،تاریخ



نظر و پیشنهادات دانشجو :امضا ،تاریخ



دانشجوی گرامی لطفا یکی از تجارب بالینی (خوب یا بد ) خود را در این بخش بنویسید.

