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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزشی  ریزی واحد برنامه

 طرح درس ترمی 

 

واحدی(  1.5برای يک درس  کارآموزی ساعتی  6جلسه ی  12)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:       

 
کارشناسی   حصيلی:ت یرشتهو  مقطع    پرستاری سالمت جامعه موزشی:گروه آ   پرستاری و مامایی  دانشکده:
 پرستاری

 
    دانشجویان ترم هفتم کارآموزی د:نوع واح    1/ 5     تعداد واحد: پرستاری سالمت جامعهنام درس: 

   مکان برگزاری:    صبح ها              :ساعت    تمام طول هفته          : زمان برگزاري كالس: روز

 دکتر حیدری مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:     دکتر حیدری   مسئول درس: 10 د دانشجویان:تعدا
 درس، این در است، دیده آموزش انساني نیروي توسط سالمت خدمات گرو در جامعه سالمت تامین اینكه به نظر  شرح دوره:

 و  حفظ بهداشتي، اولیه هاي مراقبت ماریها،بی از پیشگیري بیماري، و سالمت طیف و سالمتشامل:  سالمت   اصلي مفاهیم
 سالمت، خدمات دهنده ارائه نظامهاي سالمت، تیم و  جامعه سالمت پرستار فعالیتهاي و نقشها  سالمت،  اقتصاد سالمت، ارتقاء

 .است شده گنجانده مدارس بهداشت و سازي ایمن آموزشبهداشت، فرایند جامعه، بهداشتي نیازهاي
 هيد( )لطفا شرح دهدف کلی: 

 خههدمات اصههول كههارگیري بههه بهها تهها دانشههجو بههه آن مبههاني و جامعههه سههالمت زمینههه در الزم و مهارتهای اطالعات و دانش انتقال

 .نماید ارائه را جامعه سالمت مشكالت حل جهت مناسب تدابیر شواهد بر مبتني و پرستاري فرایند قالب در بتواند اولیه بهداشتي
 ان اهداف کلی طرح درس است()در واقع هم  بينابينی:اهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجويان قادر خواهند بود: 

 .ساختار نظام سالمت را به خوبی ترسیم کند. 1
 پرستار سالمت جامعه در نظام سالمت را انجام دهد. وظایف . 2
 واکسنها را به خوبی بشناسد.. 3
 قادر باشد زنجیره سرد واکسنها را حفظ کند.. 4
 ا را به درستی برای جمعیت تحت پوشش استفاده می کند.ن هسواک. 5
 مراقبت از کودکان را به خوبی انجام دهد. . 6
 مراقبت از مادران را به خوبی انجام دهد. . 7
 نویسید.ببیماران مزمن را در سطح جامعه شناسایی و برای آنها برنامه مراقبتی . 8
 بتی تعریف کند.سالمندان را شناسایی و برای آنها برنامه مراق. 9

 مراقبت در منزل را برای بیماران مزمن انجام دهد. . 10
 اماکن تحت پوشش را از نظر بهداشت محیط ارزیابی کند..  11
 اماکن تحت پوشش را از نظر بهداشت حرفه ای ارزیابی کند..  12
 کند. تعیین نیازهای بهداشتی جامعه تحت پوشش را . 13
 نویسد. خواست آن را برای مراجع مورد نظر بیاز مرکز را تخمین زده و درمیزان دوزهای واکسن مورد ن. 14
 .کالس آموزشی برای پرسنل بهداشتی برگزار کند. 15
 غربالگری بیماری کووید را به خوبی انجام دهد. .  16
 مراقبت کند.را . بیماران مبتال به کووید را در منزل 17
 خوبی انجام دهد.  . بیماریابی بیماران مبتال به کووید را به18
 سیب کار کند. . قادر است به خوبی با سامانه 19

 
 های تدريس:شيوه

 * سخنرانی    *  انجام مهارت مورد نظر به شکل مستقل        *انجام مهارت مورد نظر با کمک     *مشاهده انجام مهارت
 * پرسش و پاسخ                    *سخنرانی برنامه ریزی شده   

 *  (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  * (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  *یبحث گروه

 :سایر موارد

 )لطفا شرح دهيد(  وظايف و تکاليف دانشجو:
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  ،برابر مقرارت آموزشی دانشکدهبرخورد با غیبت و تاخیر دانشجو،  
 ارائه تکالیف در زمان مقرر شده

 آشنایی با موضوعات مورد نظر قبل از انجام عملی 
 مشارکت در بحث های گروهی 

 ارائه گزارش کار 
 وسايل کمک آموزشی:  

    *کامپیوتر            *   پروژکتور ویدئو         * وایت برد         *محیط واقعی
 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

نحوه ارزشــيابی ا و یا سازمانهای علمی مقاالت منتشر شده و دستنوشته های مورد تایید انجمن ه  -کتاب  -فیلم  -استفاده از اسالید
 )از نمره کل( :درصد نمرهو 

   نمره درصد 10:نظم و انظباط  
 نمره درصد 70 : کارهای عملیشرکت فعال در     نمره درصد 20 :تکالیفانجام 

 
 :)لطفا نام ببريد(: منابع پيشنهادي براي مطالعه

 
 : منابع انگليسي

 

Text Books: 
1. Nies, Mary Albrecht. Community health nursing: promoting the health of populations. Last 

edition. 
2. Lancaster M. Public Health Nursing, Population-Centered Health Care in the Community.  Last 

edition. 

3. Elizabeth T. Anderson, Judith M. McFarlane. Community as Client: Application of the Nursing 

Process. Last Edition. 

4. J Allender, C Rector, K Warner. Community & public health nursing: promoting the public’s 

health. Lippincott Williams & Wilkins. Last edition. 
 
 

 
 منابع فارسي: 

 

 عمومي. چاپ دو، جلد اول، تهران، ارجمند، آخرین ویرایش.حاتمي حسین و همكاران، كتاب جامع بهداشت .  1

آدرس  ، 1394. برنامه و راهنمای ایمن سازی کشور مصوب کمیته کشوری ایمن سازی 2
اینترنتی 

http://goums.ac.ir/files/deputy_treat/par_dar_f0bce/files/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%DA%86%D9%87_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D9%87%D

%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf 

 . كرمي منوچهر. درسنامه جامع بهداشت)پارك و پارك(، تهران، میر . آخرین ویرایش.2

 (. تهران،نشر جامعه نگر. آخرین ویرایش.1،2،3.ایلدرآباد اسحق . درسنامه پرستاري بهداشت جامعه)3

 آخرین ویرایش.  نهم، چاپ تهران، رشد، گروهی. انتشارات مشاوره و گروه هللا. پویایيعبد آبادي شفیع. 4

رفرنس امتحان و ارزیابی دانشجویان خواهند بود. فایل الکترونیک آنها در سامانه نوید بارگزاری  2و  1توجه: منبع شماره 
   خواهد شد.
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 درس ی  جدول هفتگی کليات  ارائه 

 

 شماره جلسه  تاریخ برگزاری عنوان مبحث  مدرس 

 دکتر حیدري 
 00-7-3 ترسیم ساختار نظام سالمت 

 اول 

00-7-4 مراقبت از کودکان -مراقبت از مادران -انجام واکسیناسیون "  دوم 

 سوم  00-7-6 نمراقبت از کودکا -مراقبت از مادران -انجام واکسیناسیون "

 چهارم 00-7-7 نمراقبت از کودکا -ت از مادراناقب مر -انجام واکسیناسیون "

 پنجم 00-7-8 نمراقبت از کودکا -مراقبت از مادران -انجام واکسیناسیون "

 ششم  00-7-10 بیماران مزمن برایمراقبت در منزل  "

 هفتم  00-7-11 بیماران مزمن برایمراقبت در منزل  "

 مهشت  00-7-12 بیماران مزمن برایمراقبت در منزل  "

 نهم 00-7-14 بیماریابی -بیماران مبتال به کووید برایمراقبت در منزل  "

 دهم 00-7-17 بیماریابی -بیماران مبتال به کووید برایمراقبت در منزل  "

 یازدهم 00-7-18 بیماریابی -بیماران مبتال به کووید برایمراقبت در منزل  "

 دوازدهم 00-7-19 بهداشت محیط "

 سیزدهم 00-7-20 ه ایبهداشت حرف "

 

 

 
 


