باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فردوس – دانشگده پرستاری طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه
پرستاری

نام درس :کار آموزی پرستاری بهداشت جامعه
تعدادواحد2
اساتید :آقای موسوی  -آقای مختارنیا-خانم جهانی
تاریخ ارائه کار آموزی:ترم پنج
شرح درس :دراین کارآموزی ضمن آشنایی دانشجو با سیستم بهداشتی درمانی ،دانشجو با استفاده ازآموخته های نظری وکاربرد
اصول مراقبتهای بهداشتی اولیه وبراساس فرآیند پرستاری خدمات بهداشتی را به مددجویان ارائه می دهد.ضمن آنکه ازمهارتهای
تفکر خالق وحل مسئله در برررسی مشکالت بهداشتی وارائه خدمات بهداشتی بهره می گیرد.آموزش به مددجویان وپی گیری
مراقبت ها نیز دراین کارآموزی مدنظر می باشد.

هدف کلی:کمک به کسب توانایی ومهارت عملی دردانشجویان پرستاری جهت ارائه خدمات بهداشتی به منظور ارتقاء سطح
سالمتی وپیشگیری ازبیماری ها وبراساس مفاهیم آموخته شده ازدروس اصول اپیدمیولوژی وپرستاری بهداشت جامعه(.)1
اهداف جزیی:
در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد:
 -1واحدهای مختلف یک مرکز بهداشتی درمانی را توضیح دهد.
 -2انواع واکسنهای مختلف ونکات مورد توجه درمورد آنها را بیان کند.
 -3درخصوص واکسنهای مختلف ومراقبتهای الزم به والدین آموزشهای مناسب را ارائه دهد.
 -4واکسیناسیون را به نحوصحیح وبادرنظر گرفتن کلیه نکات ایمنی انجام دهد.
 -5کارت ودفتر واکسیناسیون را به نحوصحیح تکمیل نماید.

 -6پایش کودکان را به نحوصحیح انجام دهد.
 -7آموزشهای الزم را با توجه به مقطع رشد وتکامل کودک به والدین ارائه کند.
 -8موارد انحراف ازسالمتی ویا احتمال وقوع آن راتشخیص داده وبه والدین تذکر نماید.
 -9نکات موردنیاز را جهت هرکودک خاص به والدین آموزش دهد.
 -10پرونده ونموداررشد را به نحوصحیح تکمیل نماید.
 -11وسایل مختلف روش تنظیم خانواده ،موارد مورد استفاده وموارد منع استفاده را شرح دهد.
 -12آموزشهای الزم را درخصوص هرکدام از روشها به مددجویان ارائه نماید.
 -13مشاوره ازدواج را به نحوصحیح انجام دهد.
تکالیف دانشجو
)1

حضور بموقع و فعال در بخش کارآموزی

)2

شرکت در بحثهای گروهی تعیین شده

 -3انجام فعالیتهای بالینی(واکسیناسیون،پایش،آموزش،مشاوره ازدواج
و)...
 -4تهیه پمفلت یا پوسترآموزشی
 -5امتحان
نحوه ا رزشیابی
)1

معیارهای اخالقی و رفتاری

%30

)2

معیارهای تخصصی و مهارتی

%40

)3

شرکت در بحث گروهی

%10

)4

امتحان پایان دوره

%10

)5

پمفلت یا پوستر

%10

