
 

 ي و خدمات بهداشتي درماني گنابادکه علوم پزشگادانش

 مدیریت گروه آموزشي پرستاري سالمت جامعه و 

Course Plan 
 

 
 ورزیكار عنوان درس :
 4ترم   -سالمت جامعهپرستاری كارشناسي ارشد  محترم دانشجويان: گروه فراگير 

 ساعت 404زی معادل ورواحد كار 6 تعداد واحد :

 جامعه - بيمارستان -مركز بهداشت   –مراكز بهداشتي درماني   –انه های بهداشت خ محل برگزاري :
  مليافاطمه ك –الهام صابری  –ها معصومه اميری خانم –آقای رضا نوری  – محمدرضا منصورياندكتر –دكتر شهال خسروان  : اساتيد درس

 

 هدف كلي: 
توانمند سازی فرد، خانواده و جامعه از طريق  برایتقويت اعتماد بنفس  صورت مستقل وه توسعه دانش ، كسب بينش و مهارت الزم ب

تحليل مشكالت پرستاری در  شناسايي و ،آموزشي در برنامه حاكميت باليني راهنماهای آموزش بر اساس نيازها، تدوين و اجرای

و اجرای برنامه های تامين سالمت  ه ريزی همكاری در سياستگذاری های سالمت در جامعه، برنام جامعه و ارائه راهكارهای اصالحي،

  .با تاكيد برخدمات پرستاری

  اهداف اختصاصي :

 انتظار مي رود که :يان از دانشجو یورزکاردوره  ايندر 

 د.ن، همكاران، مربيان ، مددجويان و همراهان برقرارنماييكديگرارتباط مناسبي با  - 1

 د.نو نقش ها را در گروه نقد كن موثر همكاری همتاد و با ساير دانشجويان نا بپذيرمسئوليتي ر ،گروهي شركت نموده هایدر كار -2

 د.نبرای بهبود عملكردها ارائه نماي مناسب فعاليتهای روزانه و دوره ای خود را شناسايي نموده و روشي -3

 د.نسياست ها، پروژه ها، برنامه ها و فرآيندهای جاری نظام سالمت را نقد كن -4

 نيازسنجي يكي از واحدهای ارائهه خهدمات سهالمت راتوضيح داده، سالمت جامعه در پرستاری های نياز سنجي را  رد الگوكارب -5

 د.ننجام رسانا هب بر اساس يك الگو 

 .دننماي ليست تهديدها و فرصتهای آنرا ،را تحليل نموده نقاط ضعف و قوتيكي از واحدهای ارائه خدمات سالمت محيط  -6

 .دنده پيشنهاد برای مداخله روش مناسبيبرنامه ريزی كرده و  سالمتخدمات تضمين كيفيت جه به تحليل محيط برای با تو - 7

 د.ننيازهای آموزشي مددجويان، همراهان و همكاران را بررسي و نتايج آن را گزارش نماي -4

را نقهد نمهوده  و سپس آن داده آموزش  ا همكاران، خانواده يبهره گيری از الگوهای تدريس به مددجو و بابر اساس روش علمي  -9

 .دنكننقد  همچنين آموزش ساير دانشجويان را

 د. نرا در جهت اهداف جلسه اداره نماي ها با همكاران، مددجويان و همراهان )خانواده( جلسات ارتقاء سالمت برگزار و آن -10

 د. نباليني و مبتني برشواهد توضيح ده در مورد نظام ارزشيابي خدمات سالمت با تاكيد بر حاكميت -11

 د. نتدوين يا بازنگری نظام ارزشيابي خدمات سالمت برنامه پيشنهادی ارائه نماي براساس معيارهای تضمين كيفيت برای  -12

 د.نعلمي با فرد، خانواده و همكاران مصاحبه نماي ياصول و روش طبق -13

 .دنهمكاران و ساير دانشجويان برسان به روشي مناسب به اطالع و طور خالصهرا بها مطالب علمي جديد را جستجو و آن  -14

 د.ننمايو الگ بوك خود را تكميل كارپوشه )پورت فوليو(  درجهت پايش، ارزشيابي و ارتقاء مستمرخويش -15



 

 ي و خدمات بهداشتي درماني گنابادکه علوم پزشگادانش

 گروه آموزشي پرستاري سالمت جامعه و روان

Course Plan 
 وظابف دانشجویان:

 

واحهد را   و اتمام ساعت كهارآموزی برنامه در محل تعيين شده حضور يافته پس از انجام امور محوله طبقموقع  بهه بطور مرتب و  1

 اضطرار با هماهنگي مربي و با رعايت مقررات محيط كار آموزی را ترك نمايند . و در صورت نياز و دهموترك ن

ر اسهاس زی و كار روزانه فردی و گروهي مطلع شده و بها همهاهنگي مربهي و بهری دوره و نيز بطور روزانه از برنامه كاروه در ابتدا 2

 زی اقدام نمايند.رواولويت نسبت به انجام كار

ويان، در ارتبهاط بها دانشهج، ه ملبس به يونيفرم تعيين شده بوده، شرايط و شئونات دانشجويي را در زمان حضور رعايت كهرده 3 

 حسن سلوك داشته باشند.  همكاران و مددجويان و همراهان مباني اخالقي را رعايت نموده،

نها در آو همواره در جستجوی مطالب و داده های جديدعلمي باشند و نسبت به نشر  بوده ه مسئوليت يادگيری فردی را عهده دار 4

 اقدام نمايند.جامعه و بين ساير دانشجويان، همكاران و در صورت لزوم مددجويان 

 خود را بخوبي ايفا نمايند. های فردی وگروهيموقع و فعال داشته و نقشه های علمي حضور به در مباحث و كنفرانس 5

 برای هر فعاليت توجيه علمي مناسب ارائه نمايند. ،انجام داده و به موقع را با لحاظ اصول علمي ایحرفه هایه كليه فعاليت 6

 نمايند.  ارائهو بموقع  مستندها شركت و تكاليف خود را بصورت پايان دوره و ساير ارزشيابيدر آزمون  ه 7
 

 

   تکاليف عملي:

 انجام مي دهند( همکارانه آن را  بصورت نفر 3یا  2تکاليف گروهي )  ◙        تکاليف فردي )همه دانشجویان بطور انفرادي آن را انجام مي دهند(  ●    
 

 برنامه ها و فرآيندهای جاری نظام سالمت ) برنامه تحول نظام سالمت، حاكميت باليني، آموزش سالمت و ...( يكي از نقد ●

 و نقدآن مي نماييدتدوين  ي كهاجرای يك جلسه آموزش از طرح درس ،نيازسنجي آموزشي فرد، خانواده يا جامعه ●

 ا فرد، خانواده و همكاران انجام مصاحبه پيرامون بهبود سالمت طبق اصول و روشي علمي ب ●

 يك جلسه ارتقاء سالمت با همكاران، مددجويان يا همراهان )خانواده(  و اداره برگزاری  ◙

 براساس يك الگوخانواده  يكسالمت نيازسنجي   ◙

  همداخلروش يكي از واحدهای ارائه خدمات سالمت و تدوين برنامه تضمين كيفيت خدمات سالمت و ارائه حليل محيط ت  ◙

 مورد نظام ارزشيابي خدمات سالمت با تاكيد برحاكميت باليني و مبتني برشواهد  ارائه گزارش در  ◙

 براساس معيارهای تضمين كيفيت  پيشنهاد برنامه برای تدوين يا بازنگری نظام ارزشيابي خدمات سالمت  ◙
 

 :نحوه ارزشيابي دانشجویان

 ارزشيابي موارد 

 % 15 ، هماهنگي گروهي و ارتباط موثرحرفه ایاسالمي و  رعايت شئونات حضور منظم ،

 % 20 ...(و  انتقادپذيری ابتكار،و مهارت  انجام وظايف تخصصي )آمادگي علمي،

 % 50 عملي انجام تكاليف 

 % 15  يامتحان پايان

 %100 نمره ( 20جمع ) 
 


