
 دانشکده پرستاری و مامایی    –دفتر مطالعات و توسعه آموزش  -
 1  یی اجتماعی                  بالینی با رویکرد پاسخگوتئوری و طرح دوره  -

 

 بسمه تعالی

 

 ایرانو خدمات بهداشتی درمانی  پزشکی علوم دانشگاه

 دانشکده پرستاری و مامایی

:(Clinical Social Accountability  Approach Course Plan) طرح دوره بالینی   

 مرحمت فراهانی نیا: مسئول درس

 1396اسفندزمان بازنگری: 

 /محیط /فردخانوادهکارآموزی پرستاری سالمت جامعه  نام درس:

 رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری 

 نفر 10تعداد دانشجو در هر گروه: حداکثر 

 : ساعت( 51تعداد واحد )هر واحد معادل 

 روز  10: به ازای هر یک واحد طول مدت دوره

 ندارد :همزماندروس پیش نیاز یا 

  مراکز  خدمات جامع سالمت: محل برگزاری واحد

  ضمن هماهنگی با اساتید دوره، مشاوره صورت می گیرد مکان مشاوره با اساتید در دانشکده:زمان و 

 خانم ژاله محمد علیها: مسئول امور بالینی دانشکده

                                                                                              دیر گروه مربوطه:   خانم مرحمت فراهانی نیام

 : دکتر طاهره نجفیمعاون آموزشی دانشکده

 اساتید دوره:

 

 



 دانشکده پرستاری و مامایی    –دفتر مطالعات و توسعه آموزش  -
 2  یی اجتماعی                  بالینی با رویکرد پاسخگوتئوری و طرح دوره  -
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 شرح درس:

طرح ریزی  برای کمک به کسب مهارت و درک عمیق حیطه های کاری پرستاری سالمت جامعهآموزی این دوره از کار

وفرایند پرستاری در ارائه PHCشده است و به دانشجویان پرستاری کمک می کند تا با استفاده از دانش نظری واصول

 سالمت جامعه مشارکت کنند خدمات بهداشتی به منظور ارتقاء سطح سالمتی وپیشگیری از بیماری ها به عنوان پرستار

 

 اهداف کلی:

 مشکالت تشخیص جهت با استفاده از قدرت خالقیت و ابتکار بکارگیری دانش پرستاری در مهارت افزایش و توانایی کسب

 .جامعههای گروه و خانواده مددجو، مشکالت حلبرای  مهارت و دانش این کارگیریه ب و سالمتی

 :اختصاصیاهداف 

 تا در حیطه های زیر قادر باشد: می رود انتظار دانشجو از آموزیکار طی در

 :دانش و مهارت همراه با دانش آموخته شده از ساير علوم جهت ارائه خدمات بهداشتي درماني
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با استفاده از دانش علوم آموخته شده، تفکر خالق خود را در برقراری ارتباط و ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مددجو و  -•

 ده به کاربگیرد.خانوا

 برقراري ارتباط مؤثر با مددجو و همكاران:

 از اصطالحات و الگوی ارتباطی متناسب با مددجو و خانواده استفاده کند. -•

 با اعضاء تیم بهداشتی درمانی همکاری داشته، اطالعات خود را به طور مناسب با آنها در میان بگذارد. -•

 واكسیناسیون:حیطه 

 .کند کنترل واکسن صحیح تاریخ و خانوادگی نام و نام نظر از را واکسیناسیون کارت--•

 .دهد ارجاع یا و گزارش را الزم موارد بررسی، واکسن تزریق از قبل را مددجو سالمت وضعیت--•

 .دهد انجام را...(  و مددجو صحیح وضعیت واکسن، کنترل دستها، شستن) الزم اقدامات واکسیناسیون اجرای از قبل--•

 .کند واستفاده آماده صحیح روش به را واکسن--•

 .کند رعایت را...(  و قطره تعداد کودک، وضعیت) الزم نکات اطفال فلج خوراکی واکسن مورد در--•

 .دهد آموزش مددجو به را...( و بعدی مراجعه تاریخ بر، تب داروی از استفاده) الزم موارد واکسیناسیون از بعد--•

 .کند رعایت سرد زنجیره مورد در را الزم نکات--•

 ..کند ثبت روزانه گزارش برگه در را خود مشخصات و واکس نام مددجو، مشخصات--•

 تنظیم خانواده:حیطه 

 اقدامات و آوری جمع مختلف منابع از را(  اجتماعی و روانی جسمی،)  الزم اطالعات مددجو سالمت وضعیت مورد در -•

 .دهد انجام را... ( و واریس کنترل فشارخون، کنترل)  الزم

 داده ارائه را الزم آموزشهای مربوطه، مراقبتهای و عوارض فواید، مددجو، انتخابی روش از استفاده نحوه مورد در -•

 .کند ثبت پرونده در را شده انجام واقدامات

 مادران باردار: حیطه سالمت
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 را بهداشتی نیازهای و کرده بررسی کامل طور به...  و معاینه مشورت، مصاحبه، طریق از را مددجو سالمت وضعیت -•

 .کند مشخص و تعیین

 .دهد ارجاع را مددجو ضرورت صورت در و ارائه را الزم آموزشهای مددجو بهداشتی نیازهای براساس-•

 كودكان:حیطه سالمت 

 قرار معاینه و بررسی مورد صحیح طور به واکسیناسیون وضعیت و...( و سر دور وزن، قند،) تکامل و رشد نظر از را کودک-•

 .دهد

 .کند رسم و ثبت پرونده در و مقایسه استاندارد با را آمده بدست اطالعات-•

 .دهد انجام را( ارجاع و آموزش پیشگیری،) مناسب اقدامات و تشخیص بدرستی کودک در را احتمالی و موجود مشکالت-•

 .دهد آموزش مادر به کودک سن با متناسب کودک تغذیه و ای تغذیه نیازهای زمینه در-•

 :مسئولیت پذيري بر اساس قوانین و اخالق حرفه ايحیطه 

 و داده قرار توجه مورد را... ( و مددجو عقاید به احترام اسرار، حفظ خلوت، حفظ راستگویی، صداقت،)  اخالقی نکات -•

 .کند رعایت

 کند وظیفه انجام عالقه وبا مسئوالنه ، ای حرفه ومقررات قوانین طبق -•

 :مسئوليت پذيري در جهت رشد و ارتقاء حرفه حیطه 

 .کند راهنمایی درخواست مناسب موقعیت و زمان در و داده تشخیص را خود یادگیری نیازهای -•

 .دهد رفتار تغییر و پذیرفته را سازنده انتقادات -•

...  و چای صرف آموزشی، های برنامه در حضور و درمانی بهداشتی مرکز از موقع به خروج و ورود برای شده تعیین زمان -•

 .کند رعایت را

 کند رعایت را دانشکده ضوابط و بهداشتی موازین ظاهر، وضع نظر از -•

 

 :فراگیر وظایف عمومی
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 دانشجویان باید قادر باشند: 

باشند و به سواالت پيی  قبل از ورود به هر قسمت آمادگي و اطالعات كافي مربوط به آن قسمت را داشته 

 آزمون در آن زمینه پاسخ دهند.

 هر دانشجو موظف است: 

بر اساس فرآيند پرستاري،ضمن كسب اجازه از مددجويان يک خانواده را انتخاب  وفير  سياختار خيانواده را 

 تكمیل و به استاد تحويل دهد.

ددجويان، پرسينل و ييا يک موضوع در حیطه هاي بهداشيتيددر قاليب كيالس آموزشييی تهیيه و بيراي مي

 دانشجويان ارائه دهد.

 از مراكز مورد بازديد گزارش تهیه وارائه نمايد

 

 از نظر وضع ظاهر شعائر اسالمی و ضوابط دانشکده را رعایت کند. -1

نکات اخالقی ) صداقت، راستگویی، حفظ خلوت و اسرار، احترام به عقاید مددجو و....( را مورد توجه قرار داده و رعایت  -2

 نماید.

 بهداشت فردی خود را رعایت نماید. -3

 در محدوده قوانین و مقررات حرفه ای عمل کرده و مسئوالنه و با عالقه انجام وظیفه کند. -4

 و حضور در برنامه های آموزشی، صرف چای، غذا و ... را رعایت کند. مراکززمان تعیین شده برای ورود و خروج به موقع از  -5

 یم بهداشتی درمانی به طور صحیح ارتباط برقرار کرده و همکاری نماید.با اساتید و دیگر اعضای ت -6

 تکالیف محوله را بموقع انجام و تحویل دهد. -7

 عدم استفاده از زیورآالت -8

 و سایر قسمت ها داشتن یونیفرم سفید در مراکز -9

 باشد.الزامی میبه همراه داشتن لوازم اولیه )مداد، خودکار، دفتر یادداشت، کاغذ یادداشت، پاك کن(  -10

 می باشد. 13الی  8جامع سالمت از ساعت  خدمات در مراکزساعت کارآموزی  -11

 

 ) اهداف بینابینی و جزیی(:اهداف رفتاری
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 پیامدها، توانمندیها و مهارتها و انتظارات پایان دوره از فراگیر: 

 :ای حرفه اخالق و نگرشی -

 (:نگرشها و باورها)  ای حرفه اخالق اصول رعایت و عاطفی حیطه-1

 .باشد داشته اعتقاد مددجویان فردی تفاوتهای به-1

 .بود خواهد متفاوت آنها جامعه و خانواده فرد، نیازهای و فردی های تفاوت وجود با مددجو هر فردی آموزش-2

 .دارد مهمی بسیار نقش خود موقعیت مورد در گیری تصمیم در مددجو-3

 .است اخالقی و قانونی حقوق دارای انسان یک بعنوان مددجو-4

  عملکرد مشاهده-1

 بوك الگ تکمیل -2

 ارزشیابی فرمهای -3

 :حرکتی روان حیطه-2

 : مراقبتی-          

 :آموزشی -          

 :گیری تصمیم و مشکل حل و انتقادی تفکر-         

 :تیم از عضوی و ای حرفه پرستار یک بعنوان نقش ایفای جهت در مهارتی توانمندیهای-          

 (:مهارتها) حرکتی روان حیطه 

 .نماید ارائه گروهی و انفرادی بصورت موقع به را محوله تکالیف-1

 .نماید فعالیت مددجویان با ارتباط برقراری در بازخورد و دادن گوش مهارت از استفاده با-2

 . نماید ارائه انان اگاهی و دانش سطح اساس بر کوچک گروههای نظردر مورد مددجویان برای را شده ارائه آموزشی نکات-3

 .باشد داشته فعال مشارکت مراقبتی تیم و بخش پرسنل و همکالسان سایر با-4

 .باشد گیری تصمیم و مسئله حل به قادر-5
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  عملکرد مشاهده-1

 بوك الگ تکمیل -2

  بازخورد ارائه -3

 ارزشیابی فرمهای -4

 

 راهبردها و روشهای آموزشی:

با   عملییادگیری   مراکز جامع خدمات سالمتدر  با حضورتئوری ارائه شده است و سپس به صورت  ابتدا  درساین 

 ار انجام خواهد شد.مشاهده ،تمرین وتکر

 

 نحوه ارزشیابي:

 8پیش دانسته های  علمی ....................................نمره از 

 8.....................................................نمره از آموزش گروهی 

 4بررسی ساختار خانواده ...................................... نمره از 

 5تکمیل الگ بوك................................................ نمره از 

 حداقل تجهيزات مورد نياز دوره:

 تجهيزات مورد نظر در بخش وجود دارد.بر اساس محل کاراموزی 
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