
دفترچه کارآموزی در عرصه سالمت جامعه

 
بسمه تعالی 

 
 
 
 

ارومیه دانشگاه علوم پزشكي 
دانشكده پرستاري و بهداشت خوی 

 

   در عرصهكارآموزيدفترچه 
  جامعهسالمتپرستاری 

 

 
 نحوه ارزشيابي  وقوانين و مقرارت آموزشي، اهداف كارآموزي

ت جامعه  سالمگروه 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



دفترچه کارآموزی در عرصه سالمت جامعه

2 

 
دانشجوي گرامي 

 
 جامعه امید است بتوانید سالمتضمن آرزوي موفقیت در طي دوره كارآموزي پرستاری 

عملي خود كوشا - در جهت حفظ و ارتقاء سالمت جامعه و خانواده و ارتقاء توانمندي علمي
. باشید

 قوانين و مقرارت آموزشي
 . مي باشد13 الی 8 از ساعت سالمتساعت كارآموزي در مراکز  -1
استفاده از یونیفرم مطابق .  الزامي استسالمتپوشیدن روپوش سفید و تمیز در مرکز  -2

 مشکی  یااستفاده از اتیکت، روپوش سفید، مقنعه و شلوار سومه ای)مقرارت دانشکده 
 .(و کفش ساده، عدم استفاده از شلوار جین (تمام اعضاء گروه یکنواخت باشند)

در زمینه كوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت متعاقب قوانین و  -3
 .مقررات دانشكده عمل نمایید

 سالمت،در برخورد با مددجویان، همراهان آنها، همكاران، كادر بهداشتی در مرکز  -4
 .رعایت اصول اخالقي و شئونات اسالمي الزامی است

پیگیري امور اداري، شركت در جلسه و :  تحت عناویني مانندسالمتخروج از مرکز  -5
 .فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد... 

 .حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به کارآموزی الزامی است -6
اختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از مطالعه در طول كارآموزي فقط  -7

با نظر مربي مربوطه امكان پذیر است و صرفاً این استفاده بایستي در ارتباط با 
 .موضوع كارآموزي باشد

برای بازدید های بهداشتی خارج از مرکز در طول كارآموزي مي توانید با نظر مربي  -8
بازدید مدارس، منازل، )مربوطه از محیط های یادگیری در خارج از مرکز از قبیل 

 .در جهت یادگیری این دوره استفاده نمائید (مکانهای عمومی و غیره
 و شركت در بحث گروهي از سالمترعایت قوانین و مقررات آموزشي در مراکز  -9

 .مواردی هستند که در ارزشیابی لحاظ می شود
لطفا کلیه فعالیت های یادگیری خود را به طور کامل مکتوب نمایید و در پایان دوره  -10

 . به پیوست دفترچه تحویل دهید
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این قسمت می باید  ت جامعه سالماهداف يادگيری در کارآموزی پرستاری 
مورد تایید مربی باشد 

هر یک از مواردی : در پایان دوره  از فراگیران موارد زیر انتظار می رود
را که انجام داده اید، 

عالمت بزنید 

 . انواع واکسن ها، زمانهای تزریق و نحوه نگهداری آنها را بدانندواکسیناسیون  

ی را به طور ور بارینسندر واکسیناسیون برای کودکان و مادران  
 صحیح یاد بگیرند

 

 . در برقراری ارتباط با مادران و کودکان مهارت داشته باشند 

 . به مادران قبل از انجام واکسیناسیون آموزش بدهند 

 . زنجیره سرد را در مورد واکسیناسیون رعایت نمایند 

 . اصول بهداشت فردی را رعایت نمایند 

  .جدول واکسیناسیون را بطور صحیح تکمیل نمایند 

بهداشت مادر 
و کودک  

  .سالمت کودکان در مراحل مختلف رشد و تکامل را بررسی نمایند

 . مسائل بهداشتی و پیشگیری را به مادران آموزش دهند 

  .بررسی سالمت کودکان را با علم و مهارت کافی انجام دهند 

  . سن و نحوه شروع غذای کمکی را به مادران آموزش دهند 

  .دانش کافی و مهارت الزم را در مراقبت از کودکان به کار گیرند 

  .در تشخیص مشکالت کودکان دقیق و هوشیار باشند 

  .به مادران در مورد بهداشت دهان و دندان کودکان آموزش بدهند 

 . معاینه دهان و دندان کودکان را با اصول صحیح انجام دهند 

 .  موارد غیر طبیعی در کودکان را گزارش نمایند 

بهداشت 
مادران 
باردار  

 . مراقبت های بهداشتی الزم برای مادران را ارائه نمایند

 
 

اکثر این 
موارد 
شامل 

دانشجو
یان خانم 
می باشد 

 

  .بررسی سالمت مادران را با علم و مهارت کافی انجام دهند

مشکالت بهداشتی مادران باردار را از طریق مشاهده و مصاحبه 
. بطور صحیح تشخیص دهند

 

سوابق پزشکی مادران باردار را در پرونده خانوار به طور 
 . صحیح ثبت نمایند

 

نیاز های بهداشتی مادران را تشخیص و آموزشهای مربوطه را 
 .ارائه دهند 

 

  .واکسن کزاز را به مادران بطور صحیح تزریق کنند

  .به مادران در مورد تغذیه دوران بارداری آموزش دهند

. به مادران در مورد اهمیت تغذیه نوزاد آموزش دهند
 

 

بهداشت و 
تنظیم خانواده  

نحوه به کارگیری انواع وسایل پیشگیری از بارداری را به همراه 
 .آموزش دهند

 

 در مورد وسایل پیشگیری از بارداری و کاربرد آنها اطالعات  
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اکثر این 
موارد 
شامل 

دانشجو
یان خانم 
می باشد 

 

 .الزم را داشته و به مددجویان آموزش دهند 

مراقبت های بهداشتی الزم قبل و بعد از استفاده از وسایل 
 . پیشگیری از بارداری را دانسته و به مددجویان آموزش  دهند 

 

در مورد وازکتومی و توبکتومی آگاهی داشته و به مددجویان بر 
 .حسب نیاز آموزش دهند

 

در مورد روش های پیشگیری اورژانسی آگاهی داشته و به 
 . مددجویان آموزش دهند

 

 .  راههای طبیعی پیشگیری از بارداری را به مادران آموزش دهند

 . فرم فاصله گذاری زنان را به طور صحیح تکمیل نماید

درمورد انتخاب راه های پیشگیری از بارداری با مادران مشاوره 
.  نماید

 

 . فرم مراقبت پیش از بارداری را تکمیل و پیگیری نماید 

بازدیدهای 
بهداشتی  

مشکالت بهداشتی محیط را بر اساس فرایند پرستاری شناسایی 
. نمایند

 

 .  معاینات غربالگری را در مدارس انجام دهند 

به دانش آموزان در مورد مشکالت بهداشتی آموزشهای الزم را  
. ارائه دهند

 

در بازدید از اماکن عمومی موارد بهداشتی الزم را لحاظ نموده و  
موارد غیر بهداشتی را تذکر دهند 

 

در بازدید از منازل فرمهای مربوطه را تکمیل کرده و آموزشهای  
الزم را ارائه دهند 

 

در بازدید از کارگاههای قالیبافی موارد بهداشتی الزم را مشاهده  
نموده و موارد غیر طبیعی را گزارش نمایند 

 

 
 
 

 
اهداف در زمينه اخالق و رفتار 

رعایت احترام و ادب با هم گروهیها  تحویل به موقع تکالیف  

رعایت احترام و ادب با مربیان تحویل به موقع گزارش کارهای  

انتقاد پذیری  .  (....روپوش و)ظاهر مرتب و منظم 

قدرت تشخیص و الویت بندی مشکالت بهداشتی بهداشت شخصی  

قدرت خود کنترلی در مورد رفتارهای خود  وقت شناسی و سر موقع حاضر شدن 

استفاده از اوقات خود برای مراقبت و آموزش  رعایت موازین شرعی در مورد مددجویان 

قدرت فراگیری خوب و یادداشت برداری از آمادگی الزم علمی  
نکات الزم  

مقید به نگهداری وسایل و انجام وظیفه  قدرت ابتکار و نوآوری  

راز داری در مورد مشکالت مددجویان  قدرت سازگاری و واقعیت گرایی 

نظم و دقت در امور رعایت احترام و ادب با کارکنان  
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فعاليت های يادگيری در کارآموزی بهداشت جامعه 
 

 (حداقل يک مورد)آموزش  به مددجو در سه سطح پيشگيری : پيوست يک

:  نکات آموزشی
 
 

در صورت نياز، مطالب آموزشی ضميمه گردد 

 

 (حداقل يک مورد)بازديد از اماکن عمومی : پيوست شماره دو 

: محل و تاريخ بازديد
 
 

 گزارش کامل بازديد ضميمه گردد 
 

 

بازديد از منزل : پيوست شماره سه

: محل و تاريخ بازديد
 
 

 گزارش کامل بازديد ضميمه گردد 
 

 

.... بازديد از مدارس، کارگاه قاليبافی و غيره: پيوست شماره چهار 

: محل و تاريخ بازديد
 
 

 گزارش کامل بازديد ضميمه گردد 
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:  نکات ذيل در ارزشيابی مد نظر قرار خواهد گرفت

مالحظات  خير  بلی  موضوع  

   ارائه به موقع فعاليت ها  

   ارتباط مستمر با مربی، دريافت بازخورد و اصالح رفتار  

   توانايی برقراری ارتباط حرفه ای  

   انگيزه و عالقه دانشجو، حضور فعال 

   رعايت دقيق قوانين دانشکده  

   مهارت در انجام امورات محوله 

 
 
 
 
 
 

امضای دانشجو                                                       تاريخ و امضای مربی 
 

تاييديه مدير گروه


