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-------------------------------------------------------------------------------------هدف کلی :
تسلط دانشجو بر دانش پرستاری سالمت جامعه و مهارتهای الزم در زمینه نیاز سنجی ،بررسی مسائل
،طراحی  ،اجرا و ارزشیابی برنامه های سالمت جامعه به منظور ارتقاء سالمت
بخش نظری:
اهداف رفتاري:دانشجویان پس از شركت فعاالنه در کالس بایستي قادر باشند:
 -1جامعه و انواع آن را تعریف نمایند.
 -2نظام سالمت درایران را توضیح دهند.
 -3پرستاری سالمت جامعه را توضیح دهند.
 -4جامعه را بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی بر اساس مدل مک فارلین شناسایی نمایند.
 -5فرایند پرستاری سالمت جامعه را شرح دهند(.بررسی – تشخیص های پرستاری – برنامه ریزی –
اجرا و ارزشیابی )
 -6چگونگی گزا رش نویسی یک برنامه مراقبت سالمت جامعه را شرح دهند.
 -7برنامه ریزی راهبردی و روش های برنامه ریزی را توضیح دهند.
 -8برنامه ریزی بهداشتی و مدلهای آن رابا تاکید بر مشارکت مردمی توضیح دهند.
 -9نیازسنجی و روش های جمع آوری داده ها راشرح دهند.
 -10مفهوم بازار یابی در برنامه ریزی سالمت جامعه توضیح دهند
 -11ارزشیابی عملکرد را توضیح دهند.
 -12بهداشت محیط( اب  -زباله و فاضالب  -هوا و خاک  -مواد غذایی) را توضیح دهند.
 -13بهداشت حرفه ای را توضیح دهند
 -14بهداشت مدرسه را توضیح دهند.
بخش کارآموزی :دانشجویان پس از شركت فعاالنه در عرصه بایستي قادر باشند:
اهداف رفتاری
-1
-2
-3
-4

ارزیابی مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.
فرایند پرستاری مورد نیاز جامعه انتخابی را بطور کامل اجرا نمایند.
ثبت مراقبت های پرستاری مورد نیاز جامعه را انجام دهند.
بخش های ارائه خدمت سالمت به جامعه در نظام سالمت را تحلیل نمایند.

انتظارات از دانشجو:
انجام برنامه به موقع و کامل
خط مشي وسیاست ها:
در موارد :غیبت ،تخلف از قوانین ومقررات آموزشي و عدم انجام تكالیف محوله طبق مقررات دانشگاه
برخورد خواهد شد .
تكالیف:
بخش نظری :
%5
-1شركت فعاالنه در كالس درس ومطالعه
*
%10
 -2ارائه سمینار در مورد یکی از موضوعات
%80
 -3امتحان

روش تدریس  :تشكیل گروه  -سخنراني وعملي(آنالین)
روش و زمان ارزشیابي :شفاهي-كتبي بصورت اولیه/مرحلهاي و پایاني-تشریحي و چندگزینه اي
بخش کارآموزی :
اجرای برنامه های طراحی شده در مرکز بهداشت و خانه های بهداشت

%80

مستندات مربوط به نیاز سنجی  ،برنامه ریزی ،اجرا وارزشیابی و نحلیل خدمات سالمت جامعه %20
روش تدریس  :مستقیم ،شبیه سازی  ،تسلط یاب
روش و زمان ارزشيابي :در عرصه /مشاهده ای براساس چک ليست  /ارائه مستندات در پایان دوره
برنامه سمینارها:جهت ارائه سمینار هر موضوع توسط یک نفر و با ارائه مطالبی از کتب مرجع و حداقل یک
مقاله مرتبط انجام می شود بعالوه به روز بودن  ،کامل بودن و نحوه ارائه و مشارکت دادن همکاران نمره
خواهد داشت :بهداشت اب  -زباله و فاضالب  -هوا و خاک  -مواد غذایی -بهداشت حرفه ای -بهداشت
مدرسه
برنامه کارآموزی :
9شیفت کارآموزی در خانه بهداشت و مراکز بهداشتی تعیین شده جهت آشنایی با نظام سالمت جامعه و
وبررسی سالمت جامعه انتخابی بر اساس فرم ارزیابی تهیه شده و برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی

منابع:
 -1حاتمی و همکاران "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ،انتشارات ارجمند  1332،سه جلد
 -2النکستر پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3ترجمه احمدی و همکاران اصفهان انتشارات دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اصفهان جامعه 1389

-3النکستر پرستاری بهداشت جامعه 1و2و 3ترجمه حسينی و جعفری تهران انتشارات نشر
جامعه 1398
4- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby saint louis
Philadelphia 2018
5- Anderson and Macfarlane "Community as partner" Philadelphia lippincott
2008;170-214
6- Allender J. Rectors C. Warner K. " Community and public Health
Nursing". Philadelphia; Wolter kluwer/ lippincott & Wilkins 8 ed. 2018
برنامه ارائه درس:
جامعه و انواع آن
نظام سالمت درایران
پرستاری سالمت جامعه
جامعه بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی
فرایند پرستاری سالمت جامعه )بررسی – تشخيص های پرستاری – برنامه ریزی – اجرا و ارزشيابی )
چگونگی گزا رش نویسی یک برنامه مراقبت سالمت جامعه
ارزشيابی عملکرد
برنامه ریزی راهبردی و روش های برنامه ریزی
برنامه ریزی بهداشتی و مدلهای آن رابا تاکيد بر مشارکت مردمی
نيازسنجی و روش های جمع آوری داده ها
مفهوم بازار یابی در برنامه ریزی سالمت جامعه
بهداشت اب  -زباله و فاضالب
هوا و خاک  -مواد غذایی
بهداشت حرفه ای بهداشت مدارس

