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دانشجویان ارشد پرستاری سالمت جامعه نیمسال دوم 99-00
تعداد  2نفر

مسئول درس دکتر متقی – دکتر صالحی

تعداد واحد 6

ساعات درس  :شنبه الی پنجشنبه
ادرس الکترونیکsalehi@nm.mui.ac.ir
هدف کلی:
تسلط دانشجو بر عملکرد نظام سالمت در سطوح مختلف پیشگیری در جامعه
اهداف ویژه:دانشجویان پس از شرکت فعاالنه در عرصه جامعه بایستی قادر باشند:
بخش اول :اورژانس ( استاد درس سرکار خانم دکتر متقی)
هدف  :کسب مهارت در تریاژبیماران
محل کارورزی  :بیمارستان های علوم پزشکی – مدت کارورزی  3شیفت -
تکلیف دانشجو:تهیه گزارش فرایند مربوط به انجام تریاژ درپیش بیمارستان و بیمارستان و ارائه در جلسه آنالین تعیین شده
بخش دوم  :مرکز سترون سازی  ( CSRاستاد درس سرکار خانم دکتر متقی (
هدف  :کسب مهارت در سترون سازی وسایل و محیط
محل کارورزی  :بیمارستان های علوم پزشکی – مدت کارورزی  3شیفت -
تکلیف دانشجو:تهیه گزارش کارمربوط به سترون سازی در بیمارستان و مراکز بهداشتی و ارائه در جلسه آنالین تعیین شده
بخش سوم :بخش ویژه
هدف  :کسب مهارت درمراقبت ازبیماران تراکئوستومی(استاد درس دکتر صالحی)
محل کارورزی  :بیمارستان های علوم پزشکی – مدت کارورزی  3شیفت -
تکلیف دانشجو :تهیه گزارش فرایند مربوط به مراقبت از بیمار در بیمارستان ومنزل و ارائه در جلسه آنالین تعیین شده
بخش چهارم :مرکز بهداشت استان ( استاد درس سرکار خانم دکتر متقی)
هدف  :کسب مهارت در غربالگری بیماریهای مزمن و عفونی
محل کارورزی  :مرکز بهداشت استان – مدت کارورزی  3شیفت
تکلیف دانشجو(گروه دو یا سه نفره) :ارائه گزارش کارمربوط به غربالگری در رابطه با یکی ازموارد سرطان کولون،سرطان پستان
 ،سرطان پروستات  ،ایدز  ،و یا هیپوتیروئید ی مادر و نوزاد و ارائه در جلسه آنالین تعیین شده
بخش پنجم  :خانه بهداشت (استاد درس دکتر صالحی)
هدف  :کسب مهارت دربررسی جامعه
محل کارورزی  :خانه بهداشت – مدت کارورزی  3شیفت

تکلیف دانشجو( گروه دو یا سه نفره) :ارائه گزارش کارمربوط به بررسی جامعه تحت پوشش خانه بهداشت و ارائه در جلسه آنالین
تعیین شده
بخش ششم  :کارگاه اختالالت جنسی(استاد درس سرکار خانم دکتر موسوی)
هدف  :کسب مهارت در بررسی مشکالت خانواده
تکلیف دانشجو( گروه دو یا سه نفره) :ارائه مقاله مروری در رابطه با یکی از موضوعات مطرح شده درکارگاه
بخش هفتم :کارگاه آموزس بالینی (استاد درس دکتر صالحی)
هدف  :کسب دانش ومهارت در آموزش بالینی
شرکت در کالس های آنالین تعیین شده و مشارکت در مروردانش و مهارتهای اموزش بالینی شامل :
طراحی  ،تدریس بالینی و ارزشیابی بالینی
تکلیف دانشجو  :تهیه و ارائه سناریو های آموزشی در جلسلت آنالین ( براساس موضوعات مشخص شده در اولین جلسه آنالین)
بخش هشتم :مدیریت در عرصه (استاد درس دکتر صالحی)
هدف  :کسب مهارت در مدیریت پرستاری
محل کارورزی  :بیمارستان های انتخابی دانشجو به مدت شش شیفت ( حداقل دو شیفت شب)
تکلیف دانشجو  :تهیه گزارش مربوط به مدیریت پرستاری در سطوح سه گانه و نحوه انجام
 POSDCoRBو ارائه در جلسه آنالین تعیین شده
بخش نهم :کارگاه احیاء BLS
هدف  :کسب مهارت دراحیاء (استاد درس سرکار خانم داوری)
محل کارورزی :دانشکده پرستاری ومامایی به مدت چهار ساعت
تکلیف دانشجو  :ارائه گزارش کار
بخش دهم  :آزمون آسکی(گروه اساتید)
انتظارات از دانشجو:انجام وظایف مورد نظر برنامه به موقع و کامل
خط مشی و سیاست ها:
در موارد غیبت و تخلف از قوانین و مقررات آموزشی و عدم انجام تکالیف محوله طبق مقررات دانشگاه رفتار خواهد شد.
تکالیف:
-1شرکت فعال در عرصه و مطالعه
-2ارائه پروژه و گزارش کار در تمامی موارد فوق
روش تدریس :مشارکتی و تسلط یاب
روش ارزشیابی :عملی (آزمون آسکی) و تکمیل وارائه پورت فولیو
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