
 

 

  
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  پرستاري 7دانشجویان ترم  :گروه فراگیر                                            آمارهاي بهداشتیکارآموزي  :عنوان درس 
  محمد جان نیک پور : مربینام                                                                             1390- 91اول  :نیمسال 

  -:  نیاز پیش                          و خانه هاي بهداشت تحت پوششمعاونت بهداشتی و مراکز : محل برگزاري

  ساعت 20 :تعداد واحد 

 معاونـت یري این مهارت ها در سطوح مختلف و ثبت فعالیتهاي بهداشتی و بکارگو به دست آوردن شاخص ها افزایش مهارت در جمع آوري آمارها  : هدف کلی

  .یبهداشت

  :که از دانشجو انتظار می رود در طول انجام کارآموزي: جزئیاهداف 

  . ثبت فعالیت هاي کارکنان بهداشتی را در سطوح مختلف در فرمت هاي تعیین شده انجام دهد -1

  . دهدفرم هاي آماري را بتواند کنترل و با فعالیتهاي ثبت شده تطبیق  -2

  .فرم هاي آماري جمع شده از خانه هاي بهداشت را یک کاسه نماید -3

  .فرم هاي آماري ثبت روزانه را تکمیل و کنترل کند -4

  .ثبت فعالیت هاي ماهیانه را انجام دهد -5 

  ثبت فعالیت هاي فصلی را به خوبی انجام دهد -6

   .ت درخواستی تکمیل و گزارش کندجمع آوري آمارهاي مراکز مختلف را بتواند بر اساس فرم -7

  .نکات ضعف در نحوه جمع آوري آمارها را شناسایی و راهکار جهت رفع آن ارائه کند -8

  .درصد پوشش فعالیت هاي مختلف را محاسبه کند -9

   .نتایج و شاخص هاي استخراج شده را ارزشیابی کند -10
  

  

   :مقررات کارآموزي
  .برنامه در محل کارآموزي حاضر شودبه طور مرتب و به موقع مطابق  -1

   .قوانین و مقررات اداري و شئونات دانشجویی را در محل کارآموزي رعایت کند -2

  . ملبس به یونیفرم تعیین شده باشد -3

  

  : وظابف و تکالیف دانشجو
    .در مباحث حضور فعال داشته باشد-1

   .کلیه مهارت هاي کسب شده را کتباً گزارش نماید-2

   .ر پوشه مناسبی را فراهم آورد و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نمایدکا -3

  . پس از کسب مهارت یک کار عملی نمونه انجام دهد و آنرا نزد خود نگه دارد و سپس در پایان هر کارآموزي تحویل مربی نماید -4

  
  
  
  



 

  
  
  
  

  : دانشجو فعالیت زشیابیرا
  

  نمره  نکات  ردیف
  %20  منظم ، هماهنگی گروهی و ارتباط مناسب با اطرافیان و مدد جوحضور   1

  %50  ... )و  ، تکمیل فرمهاشرح حال، پذیرش، معاینه فیزیکی، پروژه نویسی(انجام وظایف تخصصی   2

3  
هدایت گروه، برگزاري کنفرانس علمی، آموزش به مادران، ارائه مقاالت و تهیه پمفلت ( انجام تکالیف

  پیدا کردن مشکالت و دادن راهکار)... آموزشی 
20%  

  %10 ارزشیابی پایان مطالب ارائه شده  4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  

  : منابع
  دستورالعمل هاي وزارتی -1
  دفاتر بازدید کارشناسان -2 

  راهنماي تکمیل فرمت هاي آماري -3
 شرح وظایف کاردان ها -4
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   بهداشتی درمانی گناباد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
  مشاوره حین ازدواج :عنوان درس 
                                                                                              ساعت 20 :تعداد واحد                                        پرستاري 7دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

   محمد جان نیک پور : مربینام                  مرکز بهداشتی درمانی فیاض بخش: محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                                                     1390-91اول  : نیمسال

  آن به مزدوجین و انتقال افزایش مهارت و آگاهی دانشجو در ارتباط با مشاوره حین ازدواج : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : انتظار می رود که یاناز دانشجو

  .ثبت مشخصات مزدوجین را برابر فرمت هاي مربوطه انجام دهد -1

  .آزمایشات ضروري را به آنان معرفی و آنان را به واحدهاي مرتبطه ارجاع دهد -2

  . ارائه کند به طریق پاورپوئینت تهیه و موضوع آموزشی را جهت ارائه آموزشیک  -3

  .مشکالت خانوادگی و زندگی مشترك جدید را آموزش دهد -4

  .وسایل کمک آموزشی را در حین آموزش براي مزدوجین بکارگیرد -5

  . وسایل تنظیم خانواده را تهیه و در کالس براي مزدوجین معرفی کند -6

  . روش پیشگیري اورژانسی را براي مزدوجین توضیح دهد -7

  .آشنا سازدستفاده از وسایل کمک آموزشی ابا  و عملکرد آن  با سیستم تناسلی مرد و زنمزدوجین را  -8

  .حاملگی هاي خطرناك را براي آنان آموزش دهد -9

  .بیماري هاي ارثی ژنتیکی را آموزش دهد -10

  . بهداشت روان در خانواده و خانواده متعادل را براي مزدوجین توضیح دهد -11

  
  :مقررات کارآموزي

  .به طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در بخش حاضر شود-1
   . شده باشدتعیین  مبلس به یونیفرم-2
  .فقط مطالب آموزشی تعیین شده را آموزش دهد -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .در مباحث و کنفرانس هاي علمی حضور فعال داشته باشد -1
  . ثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایندبا مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژ -2
  .کارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نماید -3
  .شده محتواي آموزشی را تهیه کند ناز منابع تعیی-4
  
  
  
  



 

  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(ایت شئونات دانشجویی شرکت به موقع در کارآموزي، رع  1

  %40   آموزشیانجام وظایف آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع مشکالت   2

  %20  پاورپوینت آموزشیارائه   3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
1-   CD آموزشی تهیه شده در وزارتخانه  
  تهیه شده مخصوص مزدوجین رسیده از وزارتخانهکتابچه  -2
  دستورالعملها و بخشنامه ها و آئین نامه هاي اداري -3
  جزوه رسیده از وزارتخانه -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  ندان کارآموزي سالم :عنوان درس 
                                                                                             ساعت 20 :تعداد واحد                                        پرستاري                                  7دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

  محمد جان نیک پور : مربینام                  درمان و خانه هاي بهداشت تحت پوشش یکز بهداشتامر: محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                                                                                      1390-91اول  : نیمسال

  ادغام یافته جامع سالمند و به کارگیري مهارت چرخه کارکلی مراقبت از سالمنددر انجام مراقبت هاي افزایش مهارت  : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود کهدر طول کارآموزي 

  . کنترل فشار خون سالمند را پس از آموزش انجام دهد -1

  .عمل ارزیابی کندلسالمند را بتواند برابر دستورا -2

  . المند را پس از ارزیابی سالمند انجام دهدمراقبت هاي دوره س -3

  .سیستم ارجاع را پس از ارزیابی سالمند به نحو صیحیح انجام دهد -4

  .فرم هاي ارجاع را به نحو صحیح تکمیل کند -5

  .مراقبت هاي دوره اي دهان و دندان سالمند را انجام دهد -6

  .سالمند را از نظر ایمن سازي طبقه بندي کند -7

   . کلمه اي را در مورد سالمند اجرا کند 3ص دمانس با استفاده از آزمون تشخی -8

  . سالمند پس از آموزش تکنیک کنترل ادرار و تمرینات تقویت مثانه در حضور او انجام دهد -9

  . دستورالعمل طبقه بندي کند برسالمند را از نظر احتمال ابتال به کلیه بیماري هاي ثبت شده در بوکلت برا -10

  

  
  :مقررات کارآموزي

  .حاضر شود محل کارآموزيبه طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در -1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  .کلیه قوانین و مقررات اداري در محل کارآموزي را رعایت کند -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .حضور فعال داشته باشد جلسات آموزشیدر مباحث و  -1
  . ئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایندبا مس -2
  .کارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نماید -3
  . نسبت به تهیه و ارائه یک جلسه آموزشی برابر بوکلت به گروه هاي هدف اقدام نماید-4
  
  
  
  
  



 

  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

2  
انجام وظایف تخصصی، آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع 

  %40  ري و روحیه انتقادپذی سالمندمشکالت 

  %30  پاورپوینت آموزشی سالمند و پیدا کردن مشکالت و دادن راهکارارائه   3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

    Situational Analysis :عنوان درس 
                                                                                              ساعت 30 :تعداد واحد                                                      کارشناسی بهداشت   4ترم  دانشجویان:گروه فراگیر 

  محمد جان نیک پور : مربینام                  مرکز بهداشت درمان و خانه هاي بهداشت تحت پوشش: محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                                                                                     1390-91اول  : نیمسال

تی و منطقـه تحـت پوشـش و بکـارگیري آن در زمـان      جهت بررسی وضعیت موجود در محیط کارکارکنان بهداشو توانمندسازي افزایش مهارت  : هدف کلی 

  بازدیدهاي محیطی

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  . کنند ارزیابیاز مراکز بتوانند وضعیت حجم کار با نیرو موجود را  هادر بازدید -1

  . کندارزیابی ن کاردادر بازدید از مراکز وضعیت مشکالت بهداشتی روستا را با نوع فعالیتهاي  -2

  . کند منطقه ارزیابیرا در برابرتهدید مشکالت بهداشتی کاردان در و توانایی وضعیت موجود  -3

  .کندارزیابی وضعیت موجود را در برابر بیماري هاي موجود در منطقه  -4

  . کند موجود ارزیابی وضعیت موجود را با توجه به حجم کار -5 

  .کند ارزیابیکاردان وضعیت ا با تهدیدها و فرصت هاي منطقه ر -6

  . راهکارهاي مناسب جهت باالبردن کیفیت کار در منطقه ارائه کند -7

  . کاستی هاي موجود را با استفاده از حداقل امکانات مرتفع کند -8

  .کندشناسایی با محیط هاي حامی سالمت  اولویت هاي بهداشتی منطقه را  -9

  .ع رسانی را جهت رفع مشکالت موجود طراحی کندبرنامه هاي آموزشی و بسیج اطال -10

  .ارزیابی مناسب را از فضاي کاري و سایر نکات مثبت و منفی انجام دهد -11

  
  :مقررات کارآموزي

  .به طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در بخش حاضر شود-1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  . ایف انجام دهدکلیه کارهاي عملی را مطابق شرح وظ -3
  

  : تکالیف دانشجویان
  .حضور فعال داشته باشد کارهاي عملیدر مباحث و  -1
  . یگر همکاري نماینددبا مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یک -2
  .مایدکارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده ن -3
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

2  
انجام وظایف تخصصی، آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع 

  %40  روحیه انتقادپذیري مشکالت بیماران و 

  %30  تعیین مشکالت و ارائه راهکار مناسب  3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
  و بخشنامه و آئین نامه هاي اداريدستورالعمل ها   -1
  انها دشرح وظایف کار -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   ناباددانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گ
  کارداننظارت بر فعالیت هاي  :عنوان درس 
                                                                                             ساعت 30 :تعداد واحد  کارشناسی بهداشت                                                       4دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

  محمد جان نیک پور : مربینام                  مرکز بهداشت درمان و خانه هاي بهداشت تحت پوشش: محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                                                                                     1390-91اول  : نیمسال

   د از مراکز بهداشتی درمانی فعالیتهاي کاردان هاي مراکز بهداشتی درمانی و بکارگیري این مهارت در بازدیو ارزیابی  هارت در زمینه کنترلکسب م : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  . کنند را ارزیابیکاردان چک لیست   برابر -1

  .ابر چک لیست کنترل و ارزیابی کندرا برکاردان فعالیت هاي بهداشت محیط  -2

  . را برابر چک لیست ارزیابی کندکاردان فعالیت ههاي بهداشت خانواده  -3

  . فعالیت بیماري هاي واگیردار را برابر چک لیست ارزیابی کند -4

  . ارزیابی کند IDDDOTSARتا CDDرا در رابطه با بیماري هاي مختلف نظیر کاردان فعالیتهاي  -5 

  .را ارزیابی کندکاردان لیتهاي ایمن سازي فعا -6

  . به دست آورد و با شاخص هاي کشوري مقایسه کندکاردان کلید درصد پوششها را در منطقه تحت پوشش  -7

  . را به او گزارش کندکاردان پسخوراند کلید فعالیتهاي  -8

  . ب جهت رفع آن ارائه کندمشکالت موجود در انجام فعالیتهاي بهداشتی را شناسایی و راهکار مناس  -9

را شناسـایی  کاردان فعالیتهاي بهداشتی و حد انتظار واحدهاي مختلف را مقایسه کند و نقاط ضعف و قدرت  هرا در رابطه با کلیکاردان دانش و آگاهی  -10

  . کند

    . را در جهت افزایش آگاهی توانمندسازي راهنمایی کندکاردان  -11

  .آن راهکار ارائه کند شناسایی و جهت رفعشناسایی و جهت رفع آن را مشکالت چک لیست ها را -12

  .طرح هاي ابتکاري جهت رفع مشکالت بهداشتی منطقه با کمک کاردان ارائه کند -13

  
  :مقررات کارآموزي

  .حاضر شود کارآموزي هابه طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در -1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  .را بدون هماهنگی و نظارت مستقیم مربی انجام ندهد عملیهیچ یک از اقدامات  -3
  

  : تکالیف دانشجویان
  .علمی حضور فعال داشته باشد کارهايدر مباحث و  -1
  . با مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایند -2
  .م آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نمایدکارپوشه مناسبی را فراه -3
  
  



 

  
  
  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

    )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

2  
 انجام وظایف آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع مشکالت

    بیماران و روحیه انتقادپذیري  بهداشتی 

    راهکارهاي مناسب و پیدا نمودن مشکالت طرح هاي بهداشتیارائه   3

   آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
  شده در جلسات مسئولین واحد و کارشناسان ستاديچک لیست تهیه  -1
  دستور العمل و آئین نامه هاي اداري -2
  شرح وظایف کاردانها -3
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
  بهداشت محیط و حرفه اي :عنوان درس 
                                                                                              ساعت 20 :تعداد واحد                                                        اريپرستکارشناسی  7دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

  مواد غذایی و کارخانجات  و اماکن عمومی و اماکن تهیه و توزیعمرکز بهداشت درمان و خانه هاي بهداشت : محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                                        1390- 91اول  : نیمسال                         محمد جان نیک پور : مربینام 

و به کارگیري این مهارت و محیط زندگی تی محیط کار جهت آشنایی با نحوه کنترل تهیه و توزیع مواد غذایی و مشکالت بهداشمهارت در افزایش  : هدف کلی 

  در جهت حفظ و ارتقاي سالمت جامعه و امنیت غذایی 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  .اماکن و تهیه و توزیع مواد غذایی را برابر چک لیست نظارت و کنترل کند -1

  .معاینات دوره اي کارگزان را بتواند انجام دهد -2

  . و غیر بهداشتی را شناسایی کندي مواد غذایی را کنترل و مواد غذایی ناسالم و غیر قابل  استفاده لیبل رو -3

  .فع غیر بهداشتی آب و فاضالب را دارند شناسایی و برابر دستورالعمل با آنان برخورد کنددمنازلی را که  -4

  . ه را تکمیل و نواقص را لیست نمایدبازدید از تهیه و توزیع اماکن عمومی را انجام و چک لیست مربوط -5 

  . اماکنی که محیط زیست را آلوده می کنند را شناسایی کند -6

  . در محیط کار آرگونومی را به کارگران آموزش دهد -7

   .با ابراز محافظت فردي در حین کار آشنایی داشته باشد و نحوه صحیح استفاده از آن را به کارگزان آموزش دهد -8

  . انجام دهدرا به شکایات مردمی در رابطه با نگه داري دام و طیور را در محیط مسکونی  یرسیدگ  -9

  . کلرزنی و کلرسنجی را به نحو احسنت انجام دهد -10

  .آب را برابر دستور العمل جهت آزمایش تهیه کندنمونه -11

  . کانون هاي آلوده را پس از شناسایی گندزدایی و سم پاشی کند -12

  

  
  :کارآموزي مقررات

  .حاضر شود محل کارآموزيبه طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در -1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  .را بدون هماهنگی و نظارت مستقیم مربی انجام ندهد عملیهیچ یک از اقدامات  -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .حضور فعال داشته باشد کارهاي علمیدر مباحث و  -1
  . با مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایند -2
  .کارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نماید -3
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(یت شئونات دانشجویی شرکت به موقع در کارآموزي، رعا  1

2  
انجام وظایف آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع مشکالت 

  %50  بیماران و روحیه انتقادپذیري 

  %20  راهکار مناسب جهت کیفیت بهتر کارهاي نظارتیارائه   3

  %10 ره آزمون پایان دو  4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
  دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئین نامه هاي اداري -1
  گندزدابروشورهاي رسیده از وزارتخانه و کارخانجات تولید کننده مواد  -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
  بیماریابی :عنوان درس 

                                                                                              ساعت 20 :تعداد واحد                                                        پرستاريکارشناسی  5دانشجویان ترم :فراگیر گروه 
                   و روستاهاي اقماري اشت تحت پوششمرکز بهداشت درمان و خانه هاي بهد: محل کارآموزي

   :  نیاز پیش                                       1390- 91اول  : نیمسال                     محمد جان نیک پور : مربینام 

  ف مرکز بهداشتجهت تشخیص بیماریابی و نحوه ارجاع و به کارگیري آن در سطوح مختلمهارت در  افزایش : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  . را بشناسد و آنها را در مواقع ضروري به کارگیرد -CDD،DD-DOTS-ARIطرح هاي مختلف بیماریابی همانند  -1

  . بیماران نیازمند به ارجاع را برابر چارت هاي مربوطه شناسایی کند -2

   . ر چارت هاي مربوطه ارزیابی کندبیماران شناسایی شده را براب -3

  .فرم هاي ارجاع بیماران را به نحو درست تکمیل کند -4

  . چارت مربوطه ارجاع نماید بربیماران را برا -5 

  . ونه را پس از تکمیل در مدت زمان تعیین شده به آزمایشگاه ارسال کندمالم ماالریا را شخصاً تهیه و ن -6

  .تهیه و نمونه ها را پس از جمع آوري در مدت زمان تعیین شده ارسال کند DOTS  طرح  رالعملنمونه خلط را برابر دستو -7

  . و عده وعده و بسته بندي کند  DOTSداروها برابر دستورالعمل طرح  -8

  . مراقبت هاي الزم را در جهت پیشگیري در شیوع بیماري در جامعه به خانواده و دیگران آموزش دهد  -9

  . دزدایی و ضد عفونی وسایل بیماران را پس از بهبود به خانواده و اطرافیان آموزش دهداصول گن -10

  

  
  :مقررات کارآموزي

  .حاضر شود محل کارآموزيبه طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در -1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  .م مربی انجام ندهدهیچ یک از اقدامات بالینی را بدون هماهنگی و نظارت مستقی -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .هاي علمی حضور فعال داشته باشدکاردر مباحث و  -1
  . با مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایند -2
  .ده نمایدکارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفا -3
  
  
  
  
  



 

  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

2  
انجام وظایف آمادگی علمی و عملی، مهارت، ابتکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع مشکالت 

  %40  انتقادپذیري  بیماران و روحیه

  %30  تهیه لیست مشکالت طرح ها و ارائه راهکارهاي مناسب  3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
  دستور العمل ها و آئین نامه هاي وزارتخانه -1
  چارت هاي نصب شده در مراکز و خانه هاي بهداشت -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   زشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباددانشگاه علوم پ
  کارآموزي بهداشت مدارس :عنوان درس 
                                                                                             ساعت 20 :تعداد واحد  کارشناسی پرستاري                                                       3دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

                   مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان: محل کارآموزي
   :  نیاز پیش                                       1390-91اول  : نیمسال                            محمد جان نیک پور : مربینام 

در جهت حل مشکالت  در کنترلمهارت ها تشخیص مشکالت بهداشتی مدارس و دانش آموزان و به کارگیري  کسب مهارت دانشجویان در جهت : هدف کلی 

   بهداشتی

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  .ابزار کار معاینات دانش آموزي را در زمان معاینه به نحو صحیح به کارگیرند -1

   . الت را پیدا کنندمدارس را براي چک لیست کنترل و مشک -2

    .  استاندارد فضاي آموزشی و تناسب تعداد سرویس هاي بهداشتی و آبخورها را به مسئولین مدارس و معلمین آموزش دهند -3

  .را به دست آورند BMIدانش آموزان را قد و وزن نمایند و نمودار آن را رسم و  -4

  . ا انجام دهندتکنیک شنوایی سنجی دانش آموزان را به طریق نجو -5 

  .دانش آموزان مبتال به بیماري هاي اسکلتی را شناسایی کند -6

  . معاینات چشم دانش آموزان را به نحو درست انجام دهد -7

  .برنامه هاي آموزشی و پوستر و پمفلت جهت آموزش به دانش آموزان را تهیه کند -8

   .کالس آموزشی براي دانش آموزان برگزار کند  -9

  . درست نشستن در پشت میز و نوشتن را به دانش آموز آموزش دهد نحوه -10

   . معاینات دوره اي دانش آموزان را به درستی انجام دهد و آنرا در پرونده ثبت کند -11

  

  
  :مقررات کارآموزي

  .به طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در بخش حاضر شود-1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  .یک از اقدامات بالینی را بدون هماهنگی و نظارت مستقیم مربی انجام ندهد هیچ -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .در مباحث و کنفرانس هاي علمی حضور فعال داشته باشد -1
  . با مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر برقرار نماید و با یکریگر همکاري نمایند -2
  .فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نماید کارپوشه مناسبی را -3
  
  



 

  
  
  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

    )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

2  
تکار، خالقیت و پیشنهاد در کمک در رفع انجام وظایف تخصصی، آمادگی علمی و عملی، مهارت، اب

    مشکالت بیماران و روحیه انتقادپذیري 

    ارائه کنفرانس علمی  3

   آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  

  : منابع
1-   
2-   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
  سیونواکسیناکارآموزي  :عنوان درس 
                                                                                               ساعت  60 :تعداد واحد  کارشناسی                                                             دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

   2 مرکز بهداشت درمانی شماره: محل کارآموزي
   :  نیاز پیش                                       1390- 91اول  : نیمسال                     محمد جان نیک پور : مربینام 

  کسب مهارت و توانایی و افزایش آگاهی در رابطه با تزریق واکسن و انجام آن در مرکز بهداشتی درمانی  : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : انتظار می رود کهاز دانشجویان 

  .کارآموزي را انجام دهد) چاپ هفتم(برابر آخرین دستور العمل واکسیناسیون  -1

   .نحوه صحیح نگه داري واکسن ها را رعایت کند -2

    .واکسن ها را به نحو صحیح در محل مناسب در طبقات یخچال  برابر دستورالعمل نگهداري کند -3

  .فت واکسن فرد رعایت کندزنجیره سرما را تا زمان دریا -4

   . دوز دریافتی واکسن را برابر دستورالعمل و با توجه به گروه هاي سنی تزریق کند -5 

  .نمودار دماي یخچال را روي درب یخچال در اول و آخر وقت ترسیم کند -6

  .واکسن هاي خراب شده و سالم را از هم تشخیص دهد -7

  .ه هاي سنی برابر دستورالعمل انجام دهدمحل تزریق هر واکن را براي همه گرو -8

  . را به نحو صحیح انجام دهد) عضالنی -داخل جلدي، زیر جلدي(نحوه تزریق واکسن ها   -9

   . مراحل ثبت واکسن ها را در دفاتر و کارت واکسن و پرونده خانوار و تعیین دریافت واکسن بعدي را دقیق انجام دهد -10

  

  
  :مقررات کارآموزي

  .ر مرتب و به موقع مطابق برنامه در محل کارآموزي حاضر شودبه طو-1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2
  . رافقط در حضور مربی انجام دهدکار عملی  -3
  
  

  : تکالیف دانشجویان
  .در مباحث و کارهاي علمی حضور فعال داشته باشد -1
  . یگر همکاري نماینددرقرار نماید و با یکبا مسئولین و سایر پرسنل و دانشجویان ارتباط مژثر ب -2
  .کارپوشه مناسبی را فراهم آورده و از آن جهت ارزیابی خود و هم گروهی ها استفاده نماید -3
  
  
  
  
  



 

  
  

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حیط کارحسن رفتار و هماهنگی گروهی در م(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

  %40  انجام وظایف علمی و عملی   2

  %30  ارائه پوسترها، و مطالب آموزشی جدید در رابطه با واکسن ها   3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
  بازدید منزل بررسی جامعه و :عنوان درس 
                                                                                               ساعت  60 :تعداد واحد  کارشناسی                                                             دانشجویان ترم :گروه فراگیر 

  نی، مراکز و خانه هاي بهداشت و محیط روستاهاي اقماري مرکز بهداشت درما: محل کارآموزي
   :  نیاز پیش                                       1390- 91اول  : نیمسال                     محمد جان نیک پور : مربینام 

  ه و محیط زندگی و به کارگیري آن  کسب مهارت و افزایش توانمندسازي در رابطه فعالیتهاي کارکنان بهداشتی در جامع : هدف کلی 

   : جزئیاهداف 

  : از دانشجویان انتظار می رود که

  .از خانواده هاي تحت پوشش مراکز و خانه هاي بهداشت بازدید و مشکالت را مشاهده شده را لیست نماید -1

  . مشکالت موجود را با همکاري خانواده شناسایی و بعد اولویت بندي کند -2

  .ر و پمفلت جهت اطالع رسانی و آموزش به خانواده هاتهیه پوست -3

  .افراد نیازمند دریافت خدمات بهداشتی خاص را شناسایی کند -4

  .فرم ها و دفاتر تهیه شده جهت خانوارها صحیح تکمیل کند -5 

  .بر درب منازل تطبیق کند شماره خانوار ها و ساختمان هاي ثبت شده در کارت هاي بهداشتی و دفاتر را با شماره هاي درج شده -6

  .افراد خانوار را جهت دریافت خدمات بهداشتی راهنمایی کامل بکند -7

  . برابر کروکی نصب شده بر دیوار اتاق کار معین کندخانوارهاي تحت پوشش هر مرکز را به راحتی  -8

    .برابر دستورالعملها و آئین نامه هاي بازدید از منازل کارآموزي را انجام دهد -9

  
  :مقررات کارآموزي

  .به طور مرتب و به موقع مطابق برنامه در محل کارآموزي حاضر شود-1
   . مبلس به یونیفرم تعیین شده باشد-2

  : دانشجو فعالیت ارزشیابی
  

  نمره  نکات  ردیف

  %20  )حسن رفتار و هماهنگی گروهی در محیط کار(شرکت به موقع در کارآموزي، رعایت شئونات دانشجویی   1

  %40  و صحیح در کارآموزيانجام وظایف عملی   2

  %30   راهکار مناسب و بهتر جهت اصالح برنامه هاي بازدیدارائه   3

  %10 آزمون پایان دوره   4

  %100  )نمره 20(جمع 

  
  


