طزح درص

ارتماء طاليت ٔ طبک سَذگی طانى
َيًظال دٔو  94-95داَؼجٕیاٌ تزو دٔو ارػذ پزطتاری طاليت جايؼّ
تؼذاد َ 8فز
ٔادذ َظزی ٔ 1ادذ ػًهی 1
يذرص:صانذی /دکتز يتمی
طاػات تؼكيم كالص :
آدرص

انكتزَٔيكيsh.salehi@khuisf.ac.ir:

--------------------------------------------------------------------------------------

ْذف کهی :
تظهط داَؼجٕ بز يفاْيى طبک سَذگی ٔ ارتماء طاليت ٔ راْبزد ْای آٌ ْا در جٓت ارتمای کيفيت سَذگی در
ػزصّ ْای جايؼّ
بخغ َظزی:
اْذاف رفتاري:داَؼجٕیاٌ پض اس ػزكت فؼاالَّ در کالص بایظتي لادر باػُذ:
 -1يفٕٓو ارتماء طاليت را تٕضيخ دُْذ.
 -2انگٕ ْا ٔ راْبزد ْای ارتماء طاليت را تٕضيخ دُْذ.
 -3ػٕايم يٕثز بزارتماء طاليت جايؼّ را تٕضيخ دُْذ.
 -4ارتماء طاليت ٔ دمٕق بؼز را تٕضيخ دُْذ .
 -5فؼانيت ْای يبتُی بز ػٕاْذ در ارتماء طاليت را تٕضيخ دُْذ.
 -6پزٔژِ ػٓز طانى در ارتمای طاليت را تٕضيخ دُْذ.
 -7يظائم اخاللی در ارتمای طاليت را تٕضيخ دُْذ.
 -8يفٕٓو طبک سَذگی را تٕضيخ دُْذ.
 -9ديطّ ای طبک سَذگی را ػُاطایی ٔ تٕضيخ دُْذ.
 -11ابشار ْای ػُاطایی طبک سَذگی را تٕضيخ دُْذ .
بخغ کارآيٕسی :داَؼجٕیاٌ پض اس ػزكت فؼاالَّ در کالص بایظتي لادر باػُذ:
اْذاف رفتاری
 -1یک بزَايّ ارتماء طاليت را بزای یکی اس گزٔ ِ ْای جايؼّ طزادی ،اجزا ٔ ارسػيابی ًَایُذ.
 -2طبک سَذگی یکی اس گزْٔٓای جايؼّ را بزرطی ٔ َياس ْای يزبٕط بّ طاليتی آٌ ْا را تؼييٍ
ًَایُذ.
اَتظارات اس داَؼجٕ:
اَجاو بزَايّ بّ يٕلغ ٔ کايم
خط يؼي ٔطياطت ْا:
در يٕارد :غيبت ،تخهف اس لٕاَيٍ ٔيمزرات آيٕسػي ٔ ػذو اَجاو تكانيف يذٕنّ طبك يمزرات داَؼگاِ
بزخٕرد خٕاْذ ػذ .
تكانيف:
بخغ َظزی :
-1ػزكت فؼاالَّ در كالص درص ٔيطانؼّ
 -2ژٔرَال کالب
 -3ايتذاٌ

%5
% 15
%81

رٔع تذریض  :تؼكيم گزِٔ  -طخُزاَي ٔػًهي
رٔع ٔ سياٌ ارسػيابي :ػفاْي-كتبي بصٕرت أنيّ/يزدهّاي ٔ پایاَي-تؼزیذي ٔ چُذگشیُّ اي

بخغ ػًهی :
اجزای بزَايّ ْای طزادی ػذِ

%81

يظتُذات يزبٕط بّ فؼانيت ْا

%21

رٔع تذریض  :يظتميى ،ػبيّ طاسی  ،تظهط یاب
رٔع ٔ سياٌ ارسػيابي :در ػزصّ /يؼاْذِ ای بزاطاص چک نيظت /
ارائّ يظتُذات در پایاٌ دٔرِ
ژٔر َال کالب  :طبك بزَايّ تؼييٍ ػذِ در ابتذای کالص ْز داَؼجٕ يٕظف اطت دٔ يمانّ در رابطّ با
يٕضٕع ْای اصهی درص اس ژٔرَال ْای تخصصی ٔ بّ رٔس اَتخاب ٔ در تاریخ يؼيٍ ارائّ ًَایذ.
بزَايّ کارآيٕسی :
اَجاو  9ػيفت کارآيٕسی در يزاکش بٓذاػتی درياَی  ،درياَگاِ ْا  ،طزای طانًُذاٌ  ،يذارص ٔ.....
بّ يُظٕر اَجاو پزٔژِ اصهی درص :
-

دانشجو موظف است یکی از گرو ه های جامعه را انتخاب و طبک سَذگی جايؼّ اَتخابی را تؼييٍ
ًَایذ طپض بزاطاص َياس ْای تؼييٍ ػذِ یک برنامه ارتقاء سالمت را برای جايؼّ يذکٕر طزادی
 ،اجزا ٔ ارسػيابی ًَایذ ٔ گشارع اٌ را بصٕرت يمانّ پژْٔؼی تٓيّ ٔ ارائّ ًَایذ.

يُابغ:
 -1حاتمی و همکاران "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ،انتشارات ارجمند  1332،سه جلد
-2الوکستر پرستاری بٍداشت جامعً  3َ2َ1ترجمً حسیىی َ جعفری تٍران اوتشارات وشر
جامعً 1311
-3سیلُر مه جاواتان َ ٌمکاران آمُزش مٍارتٍای ارتباطی با بیماران ترجمً آقامیر سید محمد َ
ٌمکاران تٍران اوتشارات رَیان پژَي 1331
4- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby saint louis
Philadelphia 2114
5- Anderson and Macfarlane "Community as partner" Philadelphia lippincott
2118;171-214
6- Allender J. Rectors C. Warner K. " Community and public Health
Nursing". Philadelphia; Wolter kluwer/ lippincott & Wilkins 8 ed. 2114

