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ْذف کهی :
تطهط داَػجٕ تر داَع ٔ کطة يٓارتٓای الزو در زيیُّ َیاز ضُجی ،تررضی يطائم ،طرادی  ،اجرا ٔ
ارزغیاتی ترَايّ ْای ضاليت جايؼّ تّ يُظٕر ارتماء ضاليت
تخع َظری:
اْذاف رفتاري:داَػجٕیاٌ پص از غركت فؼاالَّ در کالش تایطتي لادر تاغُذ:
 -2ترَايّ ریسی تٓذاغتی ٔ يذنٓای آٌ راتا تاکیذ تر يػارکت يرديی تٕضیخ دُْذ.
 -1رٔظ ْای ترَايّ ریسی راْثردی را تٕضیخ دُْذ.
َ -3یازضُجی ٔ رٔظ ْای جًغ آٔری دادِ ْا راغرح دُْذ.
 -4جامعه را بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی شناسایی نمایند.
 -5مفهوم بازار یابی در برنامه ریزی سالمت جامعه توضیح دهند.
 -6ارزشیابی عملکرد را توضیح دهند.
 -7فرایند پرستاری سالمت جامعه را شرح دهند.
 -8چگونگی اجرا ی یک برنامه مراقبت سالمت جامعه را شرح دهند.
 -9چگونگی ارزشیابی یک برنامه مراقبت سالمت جامعه را شرح دهند.
 -01چگونگی گزا رش نویسی یک برنامه مراقبت سالمت جامعه را شرح دهند.
تخع کارآيٕزی :داَػجٕیاٌ پص از غركت فؼاالَّ در کالش تایطتي لادر تاغُذ:
اْذاف رفتاری
-0
-2
-3
-4

ارزیابی مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.
برنامه زیزی مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.
ارزشیابی مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.
ثبت مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.

اَتظارات از داَػجٕ:
اَجاو ترَايّ تّ يٕلغ ٔ کايم
خط يػي ٔضیاضت ْا:
در يٕارد :غیثت ،تخهف از لٕاَیٍ ٔيمررات آيٕزغي ٔ ػذو اَجاو تكانیف يذٕنّ طثك يمررات داَػگاِ
ترخٕرد خٕاْذ غذ .
تكانیف:
تخع َظری :
-2غركت فؼاالَّ در كالش درش ٔيطانؼّ
 -1ارائّ ضًیُار در يٕرد یکی از يٕضٕػات
 -3ايتذاٌ

%5
%5
%99

رٔظ تذریص  :تػكیم گرِٔ  -ضخُراَي ٔػًهي
رٔظ ٔ زياٌ ارزغیاتي :غفاْي-كتثي تصٕرت أنیّ/يردهّاي ٔ پایاَي-تػریذي ٔ چُذگسیُّ اي
تخع کارآيٕزی :

اجرای ترَايّ ْای طرادی غذِ

%09

يطتُذات يرتٕط تّ َیاز ضُجی  ،ترَايّ ریسی ،اجرا ٔارزغیاتی

%19

رٔظ تذریص  :يطتمیى ،غثیّ ضازی  ،تطهط یاب
رٔظ ٔ زياٌ ارزغیاتي :در ػرصّ /يػاْذِ ای تراضاش چک نیطت /
ارائّ يطتُذات در پایاٌ دٔرِ
ترَايّ ضًیُارْا:جٓت ارائّ ضًیُار ْر يٕضٕع تٕضط یک َفر ٔ تا ارائّ يطانثی از کتاب ٔ دذالم دٔ يمانّ
يرتثط اَجاو يی غٕد تؼالِٔ تّ رٔز تٕدٌ  ،کايم تٕدٌ ٔ َذِٕ ارائّ ٔ يػارکت دادٌ ًْکاراٌ ًَرِ خٕاْذ
داغت:
ترَايّ ریسی تٓذاغتی ٔ يذنٓای آٌ
94/1/23
رٔظ ْای ترَايّ ریسی راْثردی
94/1/19
َیازضُجی ٔ رٔظ ْای جًغ آٔری دادِ ْا
94/1/12
مفهوم بازار یابی در برنامه ریزی
94/3/3
سالمت جامعه بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی
94/3/01
94/3/07و 94/3/24فرایند برنامه ریزی برای سالمت جامعه  :ارزیابی
برنامه ریزی
اجرا و ارزشیابی
گزا رش نویسی وثبت

ترَايّ کارآيٕزی :
چٓار غیفت کارآيٕزی در خاَّ تٓذاغت تؼییٍ غذِ جٓت آغُایی تا َظاو ضاليت جايؼّ ٔ ارزیاتی ضاليت
جايؼّ ٔ َمذ ضیاضت ْا  ،پرٔژِ ْا ،ترَايّ ْا ٔ فرایتذ ْا
پُج غیفت جٓت تررضی ضاليت جايؼّ اَتخاتی تر اضاش فرو ارزیاتی تٓیّ غذِ ٔ ترَايّ ریسی ٔ اجرا ٔ
ارزغیاتی آٌ در يٕارد ضاليت :
يذیط
يذرضّ
کارخاَّ
غرتانگری ضرطاٌ پرٔضتات
غرتانگری ضرطاٌ پطتاٌ
غرتانگری ضرطاٌ دْاَّ ردى
غرتانگری پٕکی اضتخٕاٌ
زَاٌ تاردار
کٕدکاٌ
َٕجٕاَاٌ
ضانًُذاٌ
رٔاٌ
تٕاًَُذ ضازیَ/اتٕاَی
اجتًاػی /اػتیاد/فمر/طالق
تیًاریٓای يسيٍ/فػار خٌٕ  /دیاتت..... /
يُاتغ:
 -0حاتمی و همکاران "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ،انتشارات ارجمند  0392،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
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