
 
 
 

 ساعت( 202)واحد كارآموزي 2 تعداد واحد:                     فرد و خانواده/ محیط سالمت جامعه /پرستاري  كارآموزي نام درس :

 2400-2402 دوم نيمسال :                                                                                                               202523    شماره درس:

               پرستاري   3دانشجویان ترم  فراگيران :

  ، مدارس، عرصه هاي مختلف جامعهوخانه هاي بهداشت روستایي ،شهري سالمتخدمات جامع مراكز  محيط كارآموزي :

   و مدیریتجامعه  سالمتگروه پرستاري اساتید  ارائه دهندگان :                                                                            - پيش نياز:

   

  

سب توانایي وافزایش مهارتكمک به  هدف كلي: شجویان ك شتي  ارائه خدماتجهت  هاي عملي در دان سطح بهدا به منظور ارتقاء  

 سالمتي و پیشگیري از بیماري ها

 

 اهداف جزئي:

 در طي كارآموزي از دانشجویان انتظار میرود كه : 

 آشنایي با سامانه سيب:

  و درمراكز و خانه هاي یهداشت به طور صحیح از این سامانه  شركت نمودهبهداشت با سامانه یکپارچه در كارگاه آشنایي

 استفاده كند.

 شبکه بهداشتبازدید از 

  چگونگي ارتباط آنها با سطوح دیگر را بیان كند.با واحدهاي مختلف معاونت بهداشتي آشنا شده و وظایف و 

 

 

 حيطه واكسيناسيون:

 ابزار و وسایل و فرمهاي مورد نیاز واكسن را لیست نموده و نحوه كاربرد صحیح انها را بیان كند 

 .زنجیره سرد و نحوه نگهداري واكسن را توضیح دهد 

 واكسن ها را توضیح دهد. عوارض 

  آماده كندسن كودک واكسنهاي مورد نیاز مددجو را با توجه به. 

 واكسن را انجام دهد جویزدر ابتدا با كمک مربي و سپس به تنهایي ت 

 اقدامات مربوط به یک مددجو  در مورد واكسیناسیون را از ابتدا تا انتها به تنهایي انجام دهد 

 جهت مركز مربوطه محاسبه كند درصد پوشش واكسیناسیون را 

  نگهداري واكسنها آشنا باشد و آنها را در مورد واكسنها بکار گیردآماده سازي و  روشبا 

 .آموزش هاي مناسب پس از واكسیناسیون كودک را به والدین انجام دهد 

 (را انجام دهد) سالمندان، سربازان، آرایشگران، زنان باردار و واكسیناسیون سایر گروه هاي پرخطر.... 

 

 :مراقبت كودكانحيطه 

 .مراقبتهاي مربوط به كودک)اندازه گیري قد، وزن ، دورسرو ...( رابطور صحیح انجام دهد 

 كودكان را از لحاظ تکاملي بررسي نموده و مشکالت تکاملي آنان را فهرست كند 

  تکمیل نمایددر سامانه سیب  بهداشتي كودک را بطور صحیح مراقبت هاي 

 كودكان نیازمند مراقبت ویژه را تشخیص داده و آموزشهاي مناسب را به مادرانشان ارائه نماید 



 آموزش تغذیه تکمیلي و تغذیه با شیر مادر را بطور صحیح انجام دهد 

 اندازه گیري رشد و تکامل كودک را با ابزار استاندارد بطور صحیح انجام دهد 

  رشد و تکامل را تشخیص داده و اقدام مناسب انجام دهدبا توجه به سن كودک موارد غیر طبیعي 

 

 مادران:مراقبت حيطه 

 مراقبتهاي دوران بارداري )قبل، حین و بعد از بارداري( را انجام دهد. 

 عوامل خطر دوران بارداري را ارزیابي نموده و موارد شناسایي شده را بطور صحیح ارجاع و آموزش دهد 

 طور صحیح انجام دهدمراقبتهاي پس از زایمان را ب 

 حاملگي پر خطر را تشخیص داده و مراقبتهاي ویژه را براي آنان ارائه نماید 

 ازمایشات مناسب دوران بارداري را توصیه نموده و نتایج انرا تجزیه وتحلیل نماید 

 

 مدارس:بهداشت حيطه 

  مدارس را بررستتي نموده و مشتتکالت با استتتفاده از آیین نامه ها و فرمهاي مربوطه محیط فیزیکي و رواني اجتماعي

 مدارس را لیست كند

 معاینات دوره اي دانش آموزان را بدرستي انجام داده و آنها را در پرونده بطور صحیح ثبت نماید 

  آموزشتهاي ززم را در زمینه هاي مختلف به دانش آموزان ارائه نماید و جهت آموزش پمفلت یا پوستتر آموزشتي تهیه

 كند.

 دار در مدارس انجام دهدپیشگیري و كنترل بیماریهاي واگیررا در زمینه  اقدامات ززم. 

 

 حيطه بيماریابي:

  آشنا شده و آنها را در موقع لزوم بکار گیرد.با  طرحهاي مختلف بیماریابي 

 .با غربالگري كم كاري تیروئید و فنیل كتونوري نوزاد آشنا شده و اهمیت ان را بر شمارد 

  ارجاع را بطور صحیح تشخیص داده و آموزشهاي ززم را ارائه نماید.بیماران نیازمند به 

 .مراقبتهاي ززم را درجهت پیشگیري از شیوع بیماري در جامعه به خانواده و دیگران آموزش دهد 

  .اصول گندزدایي و ضد عفوني وسایل بیمار را پس از بهبودي به خانواده آموزش دهد 

 

 :مشاوره ازدواجحيطه 

 زم براي  مشاروه مزدوجین را شرح دهد.اقدامات ز 

 دهد. یهحداقل در یک كالس مشاوره ازدواج شركت نموده و آموزش هاي ززم را ارا 

 

 :آموزش بهداشتحيطه 

 آموزش بهداشت آشنا شده و از آنها در آموزش مددجو استفاده نماید. با روش هاي مختلف 

  تهیه نمایدیک عدد پوستر را به طور گروهي و یک عدد پمفلت را 

 

 

 

 حيطه مراقبت از سالمندان:

  یح دهدضدزیل اهمیت ادغام بهداشت سالمندان در نظام مراقبت هاي بهداشتي را تو . 



 .معاینات سالمندان را به طور صحیح انجام دهد 

 .موارد غیر طبیعي در معاینات سالمندان را گزارش نماید 

  بیماریها به سالمند آموزش دهد.مراقبتهاي ززم را درجهت پیشگیري ودرمان 

  انجام دهدمراقبت از سالمندان را به درستي . 

 .ارجاع سالمندان را در صورت نیاز انجام دهد 

 

 :نحوه ارزشيابي

 درصد 20حضور فعال و بموقع در محیطهاي كارآموزي 

  درصد 20ارائه كنفرانس و تهیه پوستر و پمفلت 

  درصد 50بررسي بهداشت مدارس 

  درصد 40 و پست تست دانشارزشیابي 

 


