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 تاریـترم پرسـجوی محـدانش

ارائه خدمات مرتبط با سالمت   این کارآموزیکان از ار،  ضمن آرزوی موفقیت و سالمتی

بهداشت محیط ، بهداشت مدارس، بهداشت اماکن عمومی و  خدمات اولیه بهداشتی ،جامعه،

به عالوه  است ،شهری و مراکز بهداشت روستایی ارائه خدمات در درمانگاه های  و   کارخانه ها

لب فرایند پرستاری و اغدر های پرستاری را بتمراق در طول دوره  روداز دانشجو انتظار می

و بافرایند آموزش آشنا بوده و در جهت بهبود بهداشت و  ارائه دهد پیشگیریکلیه سطوح در

 سالمت خانواده بکار ببندد. 

 ف کلی : اهدا

 بکارگیری دانش  کسب توانایی و افزایش مهارت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و

 . ت بهداشتی جامعه در جهت حل مشکال قدرت خالقیتپرستاری با استفاده از 

 . ابتکار و استقالل درحل مشکالت بهداشتی مرتبط با سالمت جامعه،خانواده ،فرد و محیط 

 حفط پویایی گروه و آشنایی با اصول  آشنایی با انواع گروه ها. 

 . ارتقائ ارائه خدمات بهداشتی برای بهبود سالمت و پیشگیری 

 وزشی:ـررات آمـط و مقـضواب

  باشد. می 033:7الی  0:3:7و عصرها 0:3:7الی  03:7ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

 قابل اغماض نیست. از بخش هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج

 باشد.خروج از بیمارستان ممنوع می 

 .خروج از بخش با هماهنگی و کسب اجازه از استاد مربوطه امکان پذیر است 

 ی صفر است.ونه غیبت غیر موجه معادل نمرههر گ 

 بایست به تایید سرکار غیبت موجه )مانند بستری در بیمارستان و با ارائه مستندات الزم( می

روز معادل با حذف  یکآموزش بالین( برسد. غیبت بیش از  مسئول)خانم ذوالنوری

 کارآموزی و تجدید دوره است.

  پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل3 روپوش سفید بلند و راحت، اتیکت )حرف اول

 مشکی یا ، کفش سفیدساده سرمه ای نام رشته(، شلوارنام، نام خانوادگی، نام دانشکده و 

) استفاده از دمپایی و صندل در راحت و جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد ساده

مقنعه  ،باشد(ممنوع می ICU، لیبر، سوختگی و بجز اتاق عمل و بالینی های آموزشیمحیط

          تمامی سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(.بایست لند با پوشش کامل موها )میب  سرمه ای 
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 )خانه بهداشت روستایی و مدارس(بهداشت جامعه حد اقل های آموزشی 

 نحوه انجام کار

متوس ضعیف

 ط

خیلی  خوب

 خوب

 عالی

7 7220 720 7200 0 

      هداشت روستایی آشنایی دارد.و خانه بز کبا محیط فیزیکی، تجهیزات مر

در راستای حل  نحوه ارایه خدمات بهداشتی اولیه را می داند و در قالب فرایند پرستاری،

 سالمت به کار می بندد.مشکالت 

     

و  پایش رشد کودک در سنین مختلف را انجام می دهد و  اصول واکسیناسیون را می داند

 انجام می دهد.

     

      مراقبت ها ی مربوط به بزرگسال را طبق پروتکل ارائه می دهد.

      ارائه می دهد.مراقبت های دوران بارداری در قالب فرایند پرستاری  باردار به مادر 

را ثبت می  روستاوسه مورد از نیازهای بهداشتی  با اصول نیاز سنجی جامعه آشنایی دارد

 کند.

     

      .با اصول بهداشت مدارس آشنایی دارد

      دانش آموزان را از نظر سالمت، پایش و در صورت لزوم به پزشک ارجاع می دهد.

رعایت بهداشت فردی )شست و شوی دست ها، مسواک زدن، به دانش آموزان در زمینه 

 استحمام ،کوتاهی مو و ناخن و...( آموزش می دهد.

     

اطالعات مورد نیاز در زمینه تغییرات فیزیکی بدن در مرحله بلوغ را به نوجوانان ارائه می 

 دهد.

     

از اعتیاد به فضای  اطالعات الزم در زمینه میزان استفاده از فضای مجازی جهت جلوگیری

 مجازی را ارائه می  دهد.

     

آموزش های الزم در زمینه تغذیه سالم در محیط مدرسه و خانه را به دانش آموزان ارائه 

 می دهد.
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های روپوش باید در یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل3 روپوش سفید )تمامی دکمهپوشیدن 

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت )حرف اول نام، نام تمام مدت حضور در محیط

مشکی ساده، راحت و جلو  ساده، کفشدانشکده و نام رشته(، شلوار سرمه ای  خانوادگی، نام

 ICU، سوختگی و های آموزشی بجز اتاق عملی و صندل در محیطاستفاده از دمپای) بسته

 باشد(، آرایش موها بصورت متعارف.ممنوع می

  باشد.می 02حداقل نمره قبولی در کارآموزی 

 در ه انگشتر طال )بجز حلقه ازدواج( استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گون

 باشد. های آموزشی ممنوع میمحیط

 های ناخن در هر شکلی ها با الک و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 .ممنوع است

  های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع است. استفاده از نشانه 

 بایست خاموش بوده و در در زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 ها، استفاده از آن به حد ضرورت کاهش یابد.زمان سایر

 های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گونه ایجاد صحبت کردن در محیط

 سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  حضور اساتید، سالن کنفرانس، راند بیماران و در بخش، نظایر آن در جویدن آدامس و

 باشد.کارکنان و بیماران ممنوع می

 های آموزشی و بالینی استفاده از ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط

 ممنوع است.

  ممنوع است. دور از شئون حرفه پرستاریسر و صورت به صورت غیر متعارف و آرایش 

 ست.ا همکاران کادر درمانی ضروری رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و 

بایست با هماهنگی و نظارت گردد انجام هر گونه اقدام درمانی و غیر درمانی میخاطر نشان می

 مربی صورت پذیرد.

 وزشی و بالینی ممنوع است.ماستعمال دخانیات در محیطهای آ 

خورد هر گونه تخلف از موارد فوق بر اساس قوانین دانشکده و کمیته انضباطی بر

 خواهد شد.

 

 

 

 

 

 بهداشت جامعه )درمانگاه شهری(حداقل های آموزشی 

 نحوه انجام

متوس ضعیف

 ط

خو

 ب

 خیلی

 خوب

عال

 ی

7 7220 720 7200 0 

      آشنایی دارد. شهری هداشت ببا محیط فیزیکی، تجهیزات 

در راستای حل  را می داند و در قالب فرایند پرستاری،نحوه ارایه خدمات بهداشتی اولیه 

 مشکالت سالمت به کار می بندد.

     

      پایش رشد کودک در سنین مختلف را انجام می دهد .  

      کوک دچار مشکالت رشد را شناسایی و به پزشک ارجاع می دهد.

      و انجام می دهد. اصول واکسیناسیون را می داند

را از نظر عوارض مرتبط با واکسیناسیون بررسی و مراقبت پرستاری الزم را در کودک 

 صورت نیاز ارائه می دهد.

     

با اصول واکسیناسیون بزرگساالنی که واکسینه نشده اند آشنایی دارد افراد مذکور  را 

 شناسایی وواکسیناسون را طبق پروتکل  انجام می دهد. 

     

      مراقبت های دوران بارداری در قالب فرایند پرستاری  ارائه می دهد.باردار به مادر 

      مادران باردار دچار مشکل را شناسایی و به پزشک ارجاع می دهد

      به افراد میانسال خدمات سالمت  طبق پروتکل ارائه می دهد.

      گروه های پرخطر  را شناسایی و مراقبت های الزم را به آنها و خانواده آنها ارائه می دهد. 

را ثبت می  روستاوسه مورد از نیازهای بهداشتی  با اصول نیاز سنجی جامعه آشنایی دارد

 .کند.

     

      آشنایی دارد. شهری هداشت ببا محیط فیزیکی، تجهیزات 
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 های روزانه :معرفی دفترچه ثبت فعالیت

 خود  های روزانه سندی در دست دانشجو است که جهت تاکید بردفترچه ثبت فعالیت

 ( و دانشجو محوری طراحی شده است.self- learningیادگیری)

 های روزانه :اهداف دفترچه ثبت فعالیت 

 هدفمند کردن کارآموزی 

 افزایش انگیزه و صالحیت بالینی دانشجویان 

 تحقق اهداف ویژه بالینی در کارآموزی دانشجویان

  التحصیلیبررسی صالحیت بالینی دانشجویان پرستاری جهت اعالم فارغ 

 ارتقای عملکرد دانشجویان توسط اساتید بالین 

  ارزیابی صحیح دانشجویان در کارآموزی بالین )کمک به اساتید در ارزیابی روند آموزش هر

 دانشجو(

  ثبت دقیق و کامل تجربیات عملی که منجر به مستند سازی تجربیات، نمایان شدن

 ها کمبودها و تالش در جهت رفع آن

 تکمیل دفترچه:اصول کلی  

 بایست با به مراجعه سایت دانشکده فایل قبل از ورود به بخش محل کارآموزی میPDF 

ل دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت گرفته و در روز او

 کارآموزی به همراه داشته باشند.

 مامی اوقات به همراه داشته باشند.دفترچه ثبت فعالیت را در ت 

 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و تایید بالفاصله پس از انجام فعالیت

 آن توسط مربی اقدام نمایید.

 خود را در الگ بوک ثبت نمایید )و یا پیوست کنید(. وعلمی عملی کلیه تجربیات 
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 بهداشت جامعه )محیط(حداقل های آموزشی 

 نحوه انجام

متوس ضعیف

 ط

خو

 ب

 خیلی

 خوب

عال

 ی

7 7220 720 7200 0 

      با مفاهیم بهداشت محیط آشنایی دارد.

      آن را می داند. با عوامل آلودگی خاک وهوا آشنایی داردو اصول پیشکیری از

      با عوامل آلودگی خاک آشنایی داردو اصول پیشکیری از آن را می داند.

با عوامل آلودگی صوتی،نوری وپرتوها آشنایی داردو اصول پیشکیری از آن را 

 می داند.

     

      عوامل موثر در بهداشت اب را میداند.

      نحوه دفع صحیح فاضالب را می داند.

      بررسی بهداشت اماکن عمومی و مسکن را انجام میدهد.

      بررسی سالمت مواد غذایی را انجام می دهد.

نحوه بررسی بهداشت حرفه ای در کارخانه ها و مکانهای مورد بازدید را می 

 داند. 

     

      با نحوه مبارزه با ناقلین فیزیکی)جوندگان،بندپایان وحشرات (آشنایی دارد.

اقدامات ضروری در شرایط اضطراری )سیل و زلزله و بالیای طبیعی ( را می 

 داند.

     

      اصول بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی و کنترل عفونت را می داند. 

      با مفاهیم بهداشت محیط آشنایی دارد.



 

 

 عنـاوین  پیشنهادی بحث گـروهی:

 اصول واکسیناسیون 

  زباله،و...(اصول بهداشت محیط )آب، 

  بهداشت مدارساصول 

 نحوه پایش مادر و نوزاد در مراکز بهداشت اصول و 

  گروه های پر خطر  ونحوه ارائه خدمات به آنها اصول شناسایی 

 .انواع گروه  وپویایی آن 

  اصول ارائه خدمات بهداشتی اولیه. 
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الزامی است و در صورت عدم انجام انجام کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه 

و تکمیل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید )مربی می بایست موارد فوق را 

های بعد همان پروسیجر با دانشجو به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 کار شده و دفترچه وی تکمیل گردد(.

 مربی مربوطه تحویل دهید. دفترچه خود را در پایان دوره به 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید.توصیه می

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 



 

 کالیف کارآموزی)به صورت پیوست(ت

 3ارائه کار گروهی  (1

را با راه حل پیشنهادی   ( بهداشتی )مردم جامعه محل کارآموزی  سه نمونه از نیاز های

 .( اررائه می شود نفری4-:گروه های )در غالب دنارائه می نمای

 گزارش پایش( 2

 دو موردپایشمعرفی 

 گزارش یک مورد مراقبت از مادر باردار و یک مورد سنجش سالمت کودک . 

 واکسیناسیون ( :

 ارائه گزارش سه مورد واکسیناسیون 

مادر یا سرپرست  ،واکنش های احتمالی و آموزش بهمقدار تزریق تاریخ ،سن ،محل تزریق،

 ... و همراه 

 /میانسالسالمندایه یک مورد طرح مراقبتی از ( ار4

یانسالی مسالمند/بر اساس فرایند پرستاری )برای  سالمند یا میانسالتهیه گزارش مراقبت از 

 .( در مرکز بهداشت  به ایشان خدمات بهداشتی ارائه داده اید که

 گزارش یک موردباز اندیشی  -1

از باز اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می دهد منظور 

 .رویدادهایی که شما درباره آن فکر کردید و برای شما سوال پیش آمد.

مدرسه  که بازدید کرده اید. گزارش کار از بازدید از اماکن عمومی (ثبت 6

 ،کارخانه،تولیدی و...

 

 

 نکته: 

 

گردد که هر کدام از تکالیف باال بصورت جداگانه و برای کارآموزی هر خاطر نشان می .0

 بصورت جداگانه به مربی مربوطه تحویل نمایید. محیط

باشند در پایان کارآموزی هر بخش، کلیه تکالیف خود را به مربی دانشجویان موظف می .2

 باشد(.میمربوطه تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر 

 فرم های ارزشیابی دانشجو در فسمت فرم ها و فرایند ها قابل دانلود می باشد. .:
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