
 

 

 

 
 طرح  درش

 ترًاهَ ریسی ّ ارزغیاتی هرالثت ُای پرضتاری ترای ضالم جاهؼَ

 
  ضالهت جاهؼَ پرضتاری ارغذ دّمداًػجْیاى ترم 

  ًفر   21  تؼذاد
              2ّادذ ػولی      2ّادذ ًظری هذرش:دكتر صالذي       

 
 ضاػات تػكیل كالش  :

 
 salehi@nm.mui.ac.irالكترًّیكي:آدرش 

sh.salehi@khuisf.ac.ir                      

   -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ُذف کلی :

الزم در زهیٌَ ًیاز ضٌجی ،تررضی هطائل ،طرادی ، اجرا ّ داًع ّ کطة هِارتِای تطلط داًػجْ تر 
 ارزغیاتی ترًاهَ ُای ضالهت جاهؼَ تَ هٌظْر ارتماء ضالهت

 
 تخع ًظری:

 
 تایطتي لادر تاغٌذ:  کالشغركت فؼاالًَ در  پص ازُذاف رفتاري:داًػجْیاى ا
 

 تْضیخ دٌُذ. هػارکت هردهیترًاهَ ریسی تِذاغتی ّ هذلِای آى راتا تاکیذ تر  -2
 تْضیخ دٌُذ. رّظ ُای ترًاهَ ریسی راُثردی را  -1
 دادٍ ُا راغرح دٌُذ.ًیازضٌجی  ّ رّظ ُای جوغ آّری  -3
 .ندجامعه را بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی شناسایی نمای -4
 شناسایی و اختصاص منابع برای برنامه های سالامت جامعه را شرح دهند. -5
 یابی در برنامه ریزی سالمت جامعه توضیح دهند.مفهوم بازار  -6
 چگونگی اجرا ی یک برنامه سالمت جامعه را شرح دهند. -7
 چگونگی ارزشیابی یک برنامه سالمت جامعه را شرح دهند. -8
 چگونگی گزا رش نویسی یک برنامه سالمت جامعه را شرح دهند. -9

 تایطتي لادر تاغٌذ: کالش غركت فؼاالًَ در  پص ازداًػجْیاى  :کارآهْزیتخع 
 

 اُذاف رفتاری
 ذ.ًوایًٌیازضٌجی  ّ رّظ ُای جوغ آّری دادٍ ُا ی ضالهت جاهؼَ را اجرا  -2
 .اجرا نمایندیک برنامه سالمت جامعه را  -2
 .اجرا نمایندارزشیابی یک برنامه سالمت جامعه را  -3
 اجرا نمایندگزا رش یک برنامه سالمت جامعه را  -4

 اًتظارات از داًػجْ:
 ترًاهَ تَ هْلغ ّ کاهلاًجام 

 خط هػي ّضیاضت ُا: 
در هْارد: غیثت، تخلف از لْاًیي ّهمررات آهْزغي ّ ػذم اًجام تكالیف هذْلَ  طثك همررات داًػگاٍ 

 ترخْرد خْاُذ غذ .
 

 تكالیف: 
 تخع ًظری :

                                                                                                   %                                                                                                              5                غركت فؼاالًَ در كالش درش ّهطالؼَ-2
 % 5          ز هْضْػات در هْرد یکی ا ضویٌارارائَ  -1
 %09                                                      اهتذاى -3

                                                                                                  
 

 ضخٌراًي ّػولي -رّظ تذریص : تػكیل گرٍّ 
 

 تػریذي ّ چٌذگسیٌَ اي-اي ّ پایاًي كتثي تصْرت اّلیَ/هردلَ-رّظ ّ زهاى ارزغیاتي: غفاُي
 

 تخع ػولی :
 %09                                                            اجرای ترًاهَ ُای طرادی غذٍ

                                                                                                                                                                                                     
 %19                   ترًاهَ ریسی ،اجرا ّارزغیاتیًیاز ضٌجی ، هطتٌذات هرتْط تَ 
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 هطتمین، غثیَ ضازی ، تطلط یابرّظ تذریص : 
 

 در ػرصَ/ هػاُذٍ ای  تراضاش چک لیطت /  رّظ ّ زهاى ارزغیاتي:
 

 ارائَ هطتٌذات در پایاى دّرٍ
 
 

جِت ارائَ ضویٌار ُر هْضْع تْضط دّ ًفر ّ تا ارائَ هطالثی از کتاب ّ دذالل دّ همالَ ترًاهَ ضویٌارُا:
اًجام هی غْد تؼالٍّ تَ رّز تْدى ، کاهل تْدى ّ ًذٍْ ارائَ ّ هػارکت دادى ُوکاراى ًورٍ خْاُذ هرتثط 
 داغت:

 
 ترًاهَ ریسی تِذاغتی ّ هذلِای آى                 23/1/09            

 رّظ ُای ترًاهَ ریسی راُثردی                 19/1/09
 ًیازضٌجی  ّ رّظ ُای جوغ آّری دادٍ ُا                  12/1/09
 مفهوم بازار یابی در برنامه ریزی                 3/3/94

 جامعه  بعنوان یک شریک در مداخالت سالمتی سالمت               01/3/94
 : ارزیابیبرنامه ریزی برای سالمت جامعه فرایند 24/3/94و 07/3/94

 برنامه ریزی                                                  
 اجرا و ارزشیابی                                                 

 گزا رش نویسی وثبت                                                      

 ترًاهَ کارآهْزی :
جاهؼَ ّ ارزیاتی ضالهت چِار غیفت کارآهْزی در خاًَ تِذاغت تؼییي غذٍ جِت آغٌایی تا ًظام ضالهت 

 جاهؼَ ّ ًمذ ضیاضت ُا ، پرّژٍ ُا ،ترًاهَ ُا ّ فرایتذ ُا
پٌج غیفت جِت تررضی ضالهت جاهؼَ اًتخاتی تر اضاش فرم ارزیاتی تِیَ غذٍ ّ ترًاهَ ریسی ّ اجرا ّ 

 ارزغیاتی آى در هْارد ضالهت :
 هذیط

 هذرضَ
 کارخاًَ

 غرتالگری ضرطاى پرّضتات
 تاىغرتالگری ضرطاى پط

 غرتالگری ضرطاى دُاًَ ردن
 غرتالگری پْکی اضتخْاى

 زًاى تاردار
 کْدکاى

 ًْجْاًاى
 ضالوٌذاى

 رّاى
 تْاًوٌذ ضازی/ًاتْاًی

 اجتواػی /اػتیاد/فمر/طالق
 تیواریِای هسهي/فػار خْى / دیاتت/ .....

 
 

 هٌاتغ:
 سه جلد 0392،حاتمی و همکاران  "کتاب جامع بهداشت عمومی" تهران  ، انتشارات ارجمند  -0

 ترجمً حسیىی َ جعفری   تٍران اوتشارات وشر   1َ2َ3الوکستر  پرستاری بٍداشت جامعً -2

 1311جامعً 

    سیلُر مه  جاواتان َ ٌمکاران  آمُزش مٍارتٍای ارتباطی با بیماران   ترجمً آقامیر سید محمد َ -3      

 1331ٌمکاران  تٍران اوتشارات رَیان پژَي 

9- Stanhope and Lancaster " Community Health Nursing " mosby saint louis 

Philadelphia 1929 

5- Anderson and Macfarlane  "Community as partner"  Philadelphia lippincott 

 1990;229-129 

6- Allender  J. Rectors C.  Warner K.    " Community and public  Health 

Nursing".  Philadelphia; Wolter kluwer/ lippincott & Wilkins 0 ed. 1929 

 

 
 


