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 بالینی  (Course Plan)طرح دوره

 مشخصات کلی:

 و سالمندی سالمت جامعهپرستاری : گروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

رتقاي سالمت و سبک زندگی اکارآموزي  نام درس

     سالم

 سالمت جامعه پرستاريکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی

 مشخصات درس:

ارتقاي سالمت کارآموزی  نام درس:

     و سبک زندگی سالم

نظریه ها و الگوهاي پرستاري  پیش نیاز: کاراموزی 1 تعداد واحد:

 سالمت جامعه و کاربرد آن

 

   1400-99 سال تحصیلی دومزمان برگزاری :     نیمسال 

 هفته دوم ترم 8در  

 دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مسوول درس : 

 02143651820 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 
bastani.f@iums.ac.ir 

 : اهداف درس

 هدف کلی : 
درس با شکل پیری و مطرح شدن واژه سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت اشنا شده و راهبردهای ارتقا سالمت را در دانشجویان در پایان این 

هدف این درس فراهم ساختن امکان  راستای توسعه جامعه و ارتقای کیفیت زندگی در عرصه های  مختلف جامعه در زندگی بکار ببندند .

نوجوانی تا لقاج کودکی و به طور فردی و جمعی)سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( از  افرادفهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت 

و نیاز سنجی است.این درس پایه ای برای تفکر انتقادی به مددجو و بیمار محوریت داشته و یت آموزش ماه .کهنسالی است  

 

 راند بالینی، مباحثه گروهی، ارائه ژورنال کالب  کار عملی، شیوه تدریس:
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 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 در روزهای کاراموزی فعال و منظم حضور 

دانشجویان در پایان این درس با شکل پیری و مطرح شدن واژه سبک زندگی سالم و ارتقا سالمت اشنا شده و راهبردهای ارتقا سالمت را در 

امکان هدف این درس فراهم ساختن  ارتقای کیفیت زندگی در عرصه های  مختلف جامعه در زندگی بکار ببندند .راستای توسعه جامعه و 

نوجوانی تا لقاج کودکی و به طور فردی و جمعی)سالمت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی( از  افرادفهم دانشجو نسبت به بهبود سالمت 

و نیاز سنجی است.این درس پایه ای برای تفکر انتقادی ر محوریت داشته و به مددجو و بیمایت آموزش ماه .کهنسالی است  

با استفاده از تجربیات حرفه ای و دانسته های علمی  ارتقای سالمت و اتخاذ رفتار های بهداشتی و سبک زندگی سالمدر راستای 

 .خود

 :بشرح ذیل انجام دهنددر کاراموزی خود را دیگر وظایف و تکالیف  ضمن این که از دانشجویان عزیز  انتظار می رود که  

 دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند. .1

 بالین داتشه باشند. در بموقع و منظم تعامل و حضور .2

سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای در کالس با استفاده از مطالب تدریس شده  .3

 پرستاری بکار گیرند.مراقبت های  پژوهش های جدید را در جهت بهبود کیفیتنموده و یافته های 

خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را  رمسئولیت فراگیری هر چه بیشت .4

 پیگیری کنند.

  باشندبطور منظم و بدون غیبت در محل کارآموزی حضور یافته و در مباحث علمی شرکت فعال داشته  .5

 ئه و تحویل دهند.ادر تاریخ های مقرر تکالیف عملی خود را ار .6

بطور نظری مسائل بهداشتی حل در  و ارتباط مثبت با پرسنل و ارائه نکات آموزشی ،با توسعه تفکر انتقادی  .7

 .د.نفعال باش مورد نظر  بهداشتیدر مراکز یا عملی 

 

 : بالینی طول دوره در نحوه ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن

o 1-  (باستانیدکتر در روزهای کاراموزی )تحت نظارت فعال و منظم حضور 

o 2-   تحت نظارت بررسی نیاز سنجی مددجو و  ارائه آموزش بهداشت در راستای ارتقا سالمت و سبک زندگی بهداشتی(

  (باستانیدکتر 

زندگی مرتبط با سالمت در جمعیت سبک زندگی و کیفیت در خصوص انتخاب یک مقاله خارجی  ) ارائه شفاهی ژورنال کالب -3

 ( دکتر باستانیو مشاوره حت نظارت تمورد هدف )

 می باشد. ارتباط با مباحث درسی، جدید بودن مقالهو علمی ،  ارائه در زمان مقرر : شامل موارد ارزشیابی ژورنال کالب : توجه
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 مقاالت خارجی مرتبط با ایتم های درس و منابع پیشنهادي براي مطالعه :

Manoj Sharma, John A. Romas. Theoretical Foundations of Health Education and Health Promotion.  

2nd Edition Canada Jones & Bartlett Learning, 2012. 

Thomas Buttler J . Health Education & Health Promotion, USA : Wadsworth, 2011 

Naidoo J, Wills J. Health Promotion. 2
nd

 ed Baillier Tindall , Edinburgh, 2016 

Stanhope , M; Lancaster , J. Foundation of Nursing in Community. St Louise: Mosby, 2
nd

 ed, 2019 

Clark , M J. Community Health Nursing,  4
th

 ed , Caring for Population, New Jersey: Prentice Hall, 2013 

 

Green, J. and South, J. 2006 Evaluation Open University Press, Maidenhead  

Tones, K. & Green, J. 2004. Health Promotion: Planning and Strategies. Sage Publications: London. 

 

 


