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 500514شماره درس : نام درس : نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   جامعه و كاربرد آنها ترم تحصيلي : نيمسال اول

 مراحل بكارگيري الگو رديف
 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار

 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده

1 
 و دليل الگو  معرفي

 آن بكارگيري

 نمره 1    ي منتخب نظريه/ الگو مشخصات اصلي توانايي تحليل

    در اين جامعه نظريه/ الگو استدالل استفاده از توانايي 

    ي مورد استفاده نظريه/ الگو توضيح مراحل و چارچوب كلي توانايي

2 

 شناخت و بررسي
 عمومي و اختصاصي

 جامعه/ خانواده
 نظريه/ الگو بر مبتني(

 ي منتخب)

تمركز بر كل جامعه و شناسايي زير گروههاي جامعه با مشكالت سالمتي 
 يكسان(جمعيت در معرض خطر)

 نمره 2   

    ارزيابي وضعيت سالمتي با استفاده از فرايند ارزيابي سالمت جامعه

    ارزيابي سطوح، اصول و اجزاي مراقبتهاي بهداشتي اوليه

عوامل تعيين كننده سالمتي(سطح درآمد و وضعيت اجتماعي، شبكه هاي  ارزيابي
 حمايتي در جامعه، آموزش و سطح سواد، ...)

   

    تعيين شاخصهاي دموگرافيك و حياتي مرتبط با جامعه/ خانواده

3 

 نمودن فهرست
 نيازهاي  مشكالت

 مراقبتي و آموزشي
 مبتني خانواده / جامعه
 نظريه/  الگو بر

 نمره 2    بررسي و شناخت مرحله تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از  توانايي

    تدوين تشخيصهاي پرستاري مبتني بر تجزيه و تحليل داده ها  توانايي

تعيين مشكالت / نيازهاي مرتبط با سالمت جمعيت در معرض خطر با  توانايي
 استفاده از ارزيابي جامعه

   

    مشكالت و الويت بندي آنهافهرست نمودن 

 نمره 2   منتخب با در نظر گرفتن  ي نظريه/ تدوين اهداف مراقبتي منطبق با  الگو تواناييتنظيم اهداف و برنامه  4
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ريزي مبتني برالگو / 
 نظريه

و سطوح  مراقبتهاي بهداشتي اوليه و سطوح  ، اصول عوامل تعيين كننده سالمتي
 پيشگيري

  پرستاري هاي تشخيص و اهداف بر مبتني پرستاري مداخالت تدوين توانايي
مراقبتهاي بهداشتي  و سطوح  و با در نظر گرفتن  اصول  منتخب يالگو/ نظريه 

 پيشگيريو سطوح  اوليه

   

     پرستاري مداخله هر براي مستدل و علمي داليل ارائه توانايي

 اجرا 5

 و سطوح  و اصول  پرستاري بر اساس اهداف تعيين شدهارائه مراقبتهاي توانايي 
 مراقبتهاي بهداشتي اوليه

 نمره 2   

بر اساس نيازهاي آموزشي  درماني  –ارائه آموزش هاي  مراقبتي توانايي 
   شناسايي شده

   

افراد جامعه در جهت تداوم برنامه هاي تدوين  درو تعهد توانايي ايجاد انگيزه 
 شده

   

 ارزشيابي 6

 شده انجام پرستاري مراقبتهاي و مداخالتمراحل انجام   دقيق ثبتپايش و 
 براساس اهداف تعيين شده

 نمره1   

    قضاوت در مورد ميزان دستيابي مددجو به برآيندهاي مورد انتظار توانايي

    انتظار مورد برآيندهاي به دستيابي عدم علل مورد در ارزشيابي و قضاوت توانايي

 نظريه يا الگو اساس بر شده انجام پرستاري اقدامات و مداخالت دقيق ثبت
   منتخب

   

    دهيگزارش 
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 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 آموزشيژورنال كالپ/سمينار 
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 
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نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   جامعه و كاربرد آنها كالبفرم گزارش ژورنال   

 

نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   جامعه و كاربرد آنهافرم گزارش سمينار   

 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:   سال انتشار:                                                                                           

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. ( 2
   نمره) 25/0مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.(مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود  3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( 5
   نمره) 25/0معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( مقاله ، از مجالت 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   جديدترين منابع در محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد.محتوا را با استفاده از  2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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  980568 شماره درس : جامعه و خانواده فرد، به آموزش هاي نام درس : روش ترم تحصيلي : نيمسال اول

مراحل برنامه ريزي براي  رديف
 اجراي برنامه آموزشي

 صالحيت مورد انتظار
 سطح صالحيت

 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده
1 

 ارزيابي
( ارزيابي نيازهاي آموزشي 

 جامعه مورد نظر)

فرد و خانواده كه نياز به  كليدي مسائل يا شناسايي موضوعات توانايي
 آموزش دارد.

 نمره 1   

    توانايي انتخاب روش نيازسنجي مناسب

ويكرد فردي براي آموزش توانايي انجام نيازسنجي بر انتخاب ر توانايي
 اساس روش انتخابي 

   

2 

 مخاطبان تعيين
 برنامه  مخاطبان (شناسايي

 آموزشي)

 نمره 1    گروه هدف آموزشتعيين  توانايي

شناسايي دقيق ويژگيهاي دموگرافيك گروه هدف(سابقه فردي،  توانايي
سبك يادگيري، مسئوليتهاي خانوادگي، كاري و اجتماعي،انگيزه يادگيري 

 در آنها)

   

( و نيز انتخاب رسانه هاي آموزشي تعيين روش آموزشي مناسب توانايي
 مناسب)

   

3 
 
 
 

 نظر مورد نتايج و اهدافتدوين 
 مورد نتايج و اهداف تعريف (

 برنامه) اين نظر در

 نمره1    ، فعاليتها و پيامدهاي مورد انتظارآموزشي تعيين اهداف توانايي
 
    تعيين ابزار ارزيابي قبل و بعد از آموزش توانايي 

 نگرش، دانش، آگاهي،: يادگيري(مدت كوتاه نظر مورد نتايج تعيين توانايي
 )مهارت
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 موضوع/  محتواتنظيم  4
 محتواي مورد در گيري تصميم(

 براي  آموزشي هاي برنامه
 )نظر مورد نتايج به رسيدن

 نمره1    مناسب از منابع به روز به زبان فراگيران آموزشي محتواي تدوين توانايي

    اولويت بندي موضوعات آموزشي و تقسيم بندي مطالب  توانايي

توانايي  تعيين نوع تعامالت و آموزش(چهره به چهره، گروهي و...) توانايي
 سازماندهي( توانايي تشكيل و ... ) محتوار

   

5 

/  آموزشي ابزارهاي تعيين
 فعاليتها

    تهيه شود. محتوا مناسب براي  تدريس روش تعيين توانايي

 نمره1

با استفاده از رسانه هاي  يادگيري فرايند تسهيل نحوه تعيين توانايي
 آموزشي مناسب

   

     يادگيري در مخاطبان درگيرساختن نحوه تعيين توانايي

    با يك شرايط است

    مناسب براي مخاطبان  Ice berakerتوانايي استفاده از 

 رساني اطالع برنامهتدوين  
 

 اجراي در مشاركت به تشويق و ازبرنامه هدف گروه سازي آگاه توانايي
 و زمان مناسب براي آموزش برنامه

 نمره1   

 اجرا 
 

بكارگيري مناسب روش تدريس در رسانه ها براي دستيابي به اهداف 
 آموزش رعايت زمان مناسب و 

 نمره1   

 
 ارزيابي/  ارزشيابي

 نمره1    مناسب ارزشيابي مناسب براي گروه هدفتوانايي تعيين روش و ابزار 

 
 دهي گزارش

 نمره1    تحويل دادن كليه فعاليت هاي انجام شده در اين فرآيند به استاد مربوطه
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 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 

    



٤٢ 
 

نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   جامعه و كاربرد آنها فرم گزارش ژورنال كالب  

 

نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   جامعه و كاربرد آنهافرم گزارش سمينار   

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:   سال انتشار:                                                                                           

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. ( 2
   نمره) 25/0مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.(مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود  3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( 5
   نمره) 25/0معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( مقاله ، از مجالت 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   جديدترين منابع در محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد.محتوا را با استفاده از  2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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 نيمسال اول گزارش كار باليني

نام درس 
كارآموزي و 
 شماره درس

  معرفي
 و الگو

 دليل
 بكارگيري

 آن

5/0 
 نمره

بررسي و شناخت 

عمومي و 

اختصاصي جامعه/ 

 خانواده 

 

5/1 
 نمره

فهرست نمودن 
مشكالت  نيازهاي 

مراقبتي و 
آموزشي جامعه / 
خانواده مبتني بر 

 الگو / نظريه

5/0 
 نمره

تنظيم اهداف و 
برنامه ريزي 

مبتني برالگو / 
 نظريه

5/0 
 نمره

 1 اجرا
 نمره

 1  ارزشيابي
 نمره

نحوه 
نگارش و 
ارائه به 

 موقع

1 
 نمره

آموزش به 
بيمار/خانواده

 /گروه

2 
 نمره

 نمره كل
8 

نظريه ها ، 
الگوهاي 
پرستاري 

سالمت   جامعه 
 و كاربرد آنها

                 

نام درس 
كارآموزي و 
 شماره درس

و  ارزيابي
تعيين 

 مخاطبان
 

5/0 
 نمره

تدوين اهداف و 

 نتايج مورد نظر

5/0
 نمره

محتوا / تنظيم 

 موضوع

 

2 
 نمره

تعيين ابزارهاي 

آموزشي / 

فعاليتها / 

 برونداد

1 
 نمره

تنظيم 
بودجه / 

درون 
 دادها

5/0 
 نمره

تدوين برنامه 

 اطالع رساني

 

5/0 
 نمره

 2 اجرا
 نمره

ارزشيابي / 
 ارزيابي

1 
 نمره

 نمره كل
8 

 هاي روش
 فرد، به آموزش

 و خانواده
 جامعه
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 در نيمسال اول كارورزي هاي كشيك جدول
 زمان كشيك كارآموزي درس نام

 

 تاريخ 

 

 مالحظات استاد/ مسئول شيفتامضاء  خروج ساعت ورود ساعت محل كشيك

نظريه ها ، الگوهاي پرستاري سالمت   
  جامعه و كاربرد آنها

 صبح كار 4

 

 

      

      

      

      

       عصر كار 1

      

       شب كار 2

 و خانواده فرد، به آموزش هاي روش

 جامعه

 صبح كار 5

 

      

      

      

      

      

       عصر كار 3
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 ن��سال دوم
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 585543شماره درس : باروري سنين در زنان و مردان نام درس : سالمت ترم تحصيلي : نيمسال اول

مراحل برنامه ريزي براي  رديف
 اجراي برنامه آموزشي

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار
 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده

1  
 ارزيابي وضعيت 
 بهداشت باروري

 

 بهداشت باروري كليدي مسائل يا شناسايي موضوعات
 و شدت و وسعت آنها 
 

 نمره 2   

 مشكالت اين موثر بر تعيين عوامل
 

   

 شناسايي منابع موجود در جامعه براي كمك به حل مشكالت 
 

   

 براي رفع مشكلانتخاب رويكرد فردي يا تيمي 
 

   

 تجزيه و تحليل 2
 و تشخيص پرستاري

 نمره 2    تعيين گروه هدف آموزش

شناسايي دقيق ويژگيهاي دموگرافيك گروه هدف(سابقه فردي، سبك 
 يادگيري، مسئوليتهاي خانوادگي، كاري و اجتماعي،انگيزه يادگيري در آنها)

   

 مورد نتايج و تنظيم اهداف 3
 نظر

 نتايج و اهداف تعريف (
 برنامه) اين نظر در مورد

 نمره1    تعيين اهداف، فعاليتها و پيامدهاي مورد انتظار

 مهارت، نگرش، دانش، آگاهي،: يادگيري(مدت كوتاه نظر مورد نتايج تعيين
 )انگيزه آرمان، عقايد،

   

 خط گيري، تصميم عمل، رفتار،: اقدام(  مطلوب مدت ميان نتايج تعيين
 )اجتماعي كنش مشي،

   

 اجتماعي،: شرايط تغيير رفتاريا تغيير( مطلوب مدت بلند نتايج تعيين
 )محيطي زيست مدني، اقتصادي،

   

    نتايج به دستيابي براي بندي زمان جدول تعيين
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 اجرا 4
 

 نمره 2    در نظر گرفتن محيط فيزيكي، رواني، اجتماعي و فرهنگي در اجراي برنامه

 مبتني ارزشيابي نظر در اجراي برنامه با استفاده از انجام مورد نتايج تعيين ارزيابي/  ارزشيابي 5
 : برپيامد
 . نظر مورد نتايج و اهداف تعيين •
  ارزشيابي) هاي شاخص( استانداردهاي تعيين •
 ارزشيابي روشهاي و ابزار طراحي •
 ها داده تحليل و تجزيه •
  مدت دراز و ميان ، كوتاه پيامدهاي تعيين •
 نتايج گزارش •

 

 نمره1   

 برنامه اثرات گزارش يا و خالصه تدوين و اثرات/ ها پيامد سازي خالصه دهي گزارش 6
 

 نمره2   

 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

  نمره 

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 كالپ/سمينار آموزشيژورنال 
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 
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باروري سنين در زنان و مردان سالمت فرم گزارش ژورنال كالب   

 

باروري سنين در زنان و مردان سالمتفرم گزارش سمينار   

 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:   سال انتشار:                                                                                           

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. ( 2
   نمره) 25/0مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.(مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود  3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( 5
   نمره) 25/0معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( مقاله ، از مجالت 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد.محتوا را با استفاده از جديدترين منابع در محدوده  2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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 585545درس :شماره  سالم زندگي سبك و سالمت نام درس : ارتقاي ترم تحصيلي : نيمسال اول

مراحل اجراي برنامه ارتقا  رديف
 سالمت

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار
 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده

1 

 Need( نيازها ارزيابي
Assessment:( 

 برنامه در ريزي برنامه اول قدم
 سالمت ارتقاي هاي

 جامعه خصوصيات با آشنايي
 

   

 نمره 2

 مربوط مسايل از وسيعي طيف شناسايي براي تحقيقات و مشاوره انجام
 سالمت نيازهاي با
 

   

 .نيازها و مسايل مورد در اطالعات آوري جمع
 

   

 دار اولويت مسايل مورد در قضاوت و اطالعات تحليل و تجزيه
 

   

2 

 مساله يا مشكل تعريف

 گرفته انجام علمي هاي پژوهش و آماري هاي تحليل داده
 

   

 نمره 2

 با منطبق و جامعه در موجود سالمت با مرتبط نيازهاي تحليل و تجزيه
 )شناسي جمعيت( اپيدميولوژي و) جغرافيايي( دموگرافيك اطالعات

 

   

 جامعه  سطح در بودن مشكل دار توجيه اولويت
 

   

 تشريح پيامدهاي بي توجهي به اين مشكل
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3 

 براي عمومي هاي حل راه ارائه
 دار اولويت مشكل حل

 (طراحي اوليه برنامه و
نهايي كردن برنامه با استفاده 
از نظرات صاحبنظران و اهل 
 فن در مورد موضوع برنامه)

 سالمت با مرتبط اي مداخله هاي مدل و ها نظريه از استفاده
 

   

 نمره1

 محلي و بومي صاحبنظران با مشاوره
 

   

  و موجود مشكل رفع جهت ريزي برنامه براي اجرايي هاي حل راه ارائه
 جامعه سالمت ارتقاي

 

   

 محور برنامه سيستم يك با هاي منطبق حل ارائه راه
 

   

 پايدار و مناسب اجرايي برنامه تدوين يك
 

   

 تعيين جدول زمان بندي براي دستيابي به نتايج
 

   

4 

 برنامه براي سازي ظرفيت
 ريزي

 براي جامعه سطح در امكاناتي و مالي لحاظ از الزم هاي سازي ظرفيت
 برنامه اجراي

 

   

 نمره1

 نيروي و مالي منابع شامل برنامه اجراي براي موجود تخمين منابع
  دقيق طور به نياز مورد امكانات و انساني

 

   

 در موجود هاي ساخت زير توسعه و جامعه آموزش مساله ژه به وي توجه
  شده، شناسايي مشكل رفع براي جامعه

 

   

 جامعه سياسي و عمومي فضاي در جديد هاي فرصت توجه به ايجاد
 برنامه اجرايي هاي فعاليت تر بهينه اجراي براي
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5 

 برنامه اجراي

 )Education(آموزش
 

   

 )Campaign(رساني اطالع بسيج نمره2
 

   

 )Advocacy(جانبه همه حمايت جلب
 

   

 

 نظر در( دستاوردها ارزشيابي
 ):ناخواسته موارد و شده گرفته

 و دقيق كامل، بطور نتيجه و اثر فرآيند، ارزشيابي شامل برنامه ارزشيابي
 برنامه اجراي طول در مستمر

   

 نمره 1

 كه آنچه يعني( برنامه يك دستاوردهاي و نتايج به حصول تعيين ميزان
 )شود حاصل بود قرار

   

 مورد دستاوردهاي حصول مانع كه آنچه يعني(ها محدوديت شناسايي
 )بوده انتظار

   

 هاي فعاليت سالمت، هاي مهارت و سواد در تغييرات ارزشيابي ميزان 
 سياست بر برنامه از ناشي تغييرات و اجتماعي روابط بر برنامه تاثيرگذار

 شده جامعه در محيطي تغييرات به منجر كه جامعه عمومي  هاي
 

   

 

 نتايج انتشار

 دست و نظران صاحب اطالع اعالم نتايج  حاصل از برنامه جهت
 اندركاران

   

 نمره 1
    اعالم دليل عدم دستيابي به نتايج مطلوب در صورت عدم موفقيت 
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 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

  نمره 

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي
 نمره)2( 

 نهايي
 نمره)20( 
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سالم زندگي سبك و سالمت ارتقاي فرم گزارش ژورنال كالب  

 

سالم زندگي سبك و سالمت فرم گزارش سمينار ارتقاي  

 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:   سال انتشار:                                                                                           

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. ( 2
   نمره) 25/0مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.(مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود  3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( 5
   نمره) 25/0معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( مقاله ، از مجالت 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   تعيين شده به خوبي پوشش داد. محتوا را با استفاده از جديدترين منابع در محدوده زماني 2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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  585551شماره درس : )خانواده( جامعه سالمت نام درس : پرستاري ترم تحصيلي : نيمسال اول

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار اجزاي  برنامه  رديف

 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده
 ارزيابي 1

( ارزيابي نيازهاي خانواده در 
 جامعه مورد نظر)

    مهارتهاي ارتباطي با افراد خانواده 

 نمره 1

    مهارت انجام مصاحبه

ارزيابي خانواده(عملكرد، ساختار، محيط، اهداف، قوا و نيازهاي خانواده) و 
 گرفتن شرح حال از خانواده و تعيين مرحله تكاملي خانواده

   

    ارزيابي خطرات خانواده

    پايش رشد و نمو كودكان

    ارزيابي توانمندي سالمندان

مورد اعضاي خانواده و روابط آنها در ترسيم ژنوگرام و كسب اطالعات در 
 بين چند نسل

   

ترسيم اكومپ و كسب اطالعات در مورد ارتباط خانواده با جامعه و تبادل 
 انرژي بين اين دو

   

استدالل پرستاري بمنظور تعيين نوع داده ها ، محل ، زمان و نحوه جمع 
 آوري آنها

   

    استدالل پرستاري بمنظور تعيين ارتباط بين داده ها  تجزيه و تحليل داده ها 2

    تعيين نيازها، نگرانيها، عوامل خطر مرتبط با خانواده نمره 1

    تعيين تشخيص هاي پرستاري خانواده
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     تعيين تشخيص هاي پرستاري در مورد افراد خانواده

    الويت بندي مشكالت  برنامه ريزي 3

 نمره1

    مهارت حل مسئله

    تعيين اهداف ، استراتژيها و فعاليتها

    تعيين روش ارزشيابي

    تعيين جدول زمان بندي براي پايش فعاليتها و دستيابي به نتايج

    ايجاد هماهنگي با واحدهاي درون بخشي و برون بخشي اجرا 4

 نمره1

خدمات بهداشتي درماني در صورت ارجاع به سطوح باالتر براي دريافت 
 نياز و پيگيري

   

    مداخله و آموزش به فرد و خانواده

    جلب مشاركت خانواده و جامعه
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    پايش فعاليتها براساس اهداف و جدول زمان بندي ارزشيابي 5

 نمره5/0

 تعيين نحوه تسهيل فرايند يادگيري و نه فقط ارائه اطالعات
 

   

    ارزشيابي پيشرفت برنامه

    تعيين پيامدهاي حاصل

    ارزشيابي ميزان موفقيت

    جمع آوري و تجزيه و تحليل مجدد داده ها ارزيابي مجدد 6
 نمره5/0

    بازنگري در اهداف

    خالصه سازي پيامد ها/ اثرات و تدوين خالصه و يا گزارش اثرات برنامه گزارش دهي 7
 نمره1

مراقبت از اطفال در واحد  8
 بهداشت مادروكودك

مرور دستورالعملهاي مربوط به اطفال(سالم و ناسالم) و فرمهاي اطالعاتي 
 مربوطه

   

 نمره1

    پايش رشد و نمو كودكان

    مراقبت اطفال و ايمنسازي

    (ORT)تهيه محلول مايع درماني 

    مرتبط با سالمتي كودكانشناسايي و تحليل مشكالت 

    تدوين ، اجرا و ارزشيابي طرح مداخله اي
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    مرور دستورالعملهاي مربوط به ميانساالن و فرمهاي اطالعاتي مربوطه مراقبت از ميانساالن 9

 نمره1
    مراقبت از ميانساالن

    شناسايي و تحليل مشكالت مرتبط با سالمتي ميانساالن

    تدوين ، اجرا و ارزشيابي طرح مداخله اي

    مرور دستورالعملهاي مربوط به سالمندان و فرمهاي اطالعاتي مربوطه مراقبت از سالمندان 10

 نمره1
    مراقبت از سالمندان

    شناسايي و تحليل مشكالت مرتبط با سالمتي سالمندان

    ايتدوين ، اجرا و ارزشيابي طرح مداخله 

مرور دستورالعملهاي مربوط به بهداشت مدارس و فرمهاي اطالعاتي  مراقبت از دانش آموزان 11
 مربوطه

 نمره5/0   

    معاينه دانش آموزان

    شناسايي و تحليل مشكالت مرتبط با سالمتي دانش آموزان

    تدوين ، اجرا و ارزشيابي طرح مداخله اي

نوزادان از نظر كم غربالگري  12
 كاري تيروئيد

 نمره5/0    خونگيري از پاشنه پاي نوزادان

    آموزش به والدين
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 نتايج ارزشيابي

 

 
 بازخورد

 

 
 امضاء استاد / همكار آموزشي

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 
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)خانواده( جامعه سالمت پرستاري فرم گزارش ژورنال كالب  

 

 

)خانواده( جامعه سالمت پرستاري فرم گزارش سمينار  
 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:                                                                                      سال انتشار:        

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0شركت كنندگان نقش مهم دارد. (مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات  2
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.( 3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.(دانشجو قادر به توضيح چگونگي  5
   نمره) 25/0مقاله ، از مجالت معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   محتوا پوشش دهنده هدف بود. موضوع و 1

   محتوا را با استفاده از جديدترين منابع در محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد. 2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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 نيمسال دوم تحصيلي گزارش كار باليني

 

 تجزيه و تحليل نمره  5/1

 و تشخيص پرستاري

تنظيم اهداف و  نمره  5/1
 نتايج مورد نظر

 

5/1   
 نمره

 اجرا
 

 ارزشيابي نمره2
 / ارزيابي

5/1   
 نمره

 نمره كل
8 

           

ارزيابي نيازها  و تعريف مشكل  نام درس كارآموزي و شماره درس
 يا مساله

ارائه راه حل هاي  نمره  5/1
عمومي براي حل 

 مشكل اولويت دار
 

ظرفيت سازي  نمره  5/1
براي برنامه 

 ريزي

5/1    
 نمره

اجراي 
 برنامه

ارزشيابي  نمره 2
 دستاوردها

5/1   
 نمره

 نمره كل
8 

           

   5/1 برنامه ريزي نمره  5/1
 نمره

   5/1 ارزشيابي نمره 2 اجرا
 نمره

 نمره كل
8 

           

ارزيابي وضعيت   نام درس كارآموزي و شماره درس 
بهداشت باروري 

تجزيه و تحليل داده  1/5  نمره  ارزيابي  نام درس كارآموزي و شماره درس 
ها 

ارتقاي سالمت و سبك زندگي سالم   

پرستاري سالمت جامعه (خانواده)   

سالمت مردان و زنان در سنين باروري   
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 جدول كشيك هاي كارورزي در نيمسال دوم

 زمان كشيك نام درس كارآموزي

 

 تاريخ 

 

 مالحظات امضاء استاد/ مسئول شيفت ساعت خروج ساعت ورود محل كشيك

 

سالمت مردان و 
زنان در سنين 

 باروري

 صبح كار 4

      
      
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 1

ارتقاي سالمت و 

 سبك زندگي سالم

 صبح كار 4

      
      
      
      

       عصر كار 1
       شب كار 1

پرستاري سالمت 

 جامعه (خانواده)

 

 صبح كار 6
      
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 1
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من��سال �و
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  585539شماره درس : نام درس : برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي سالمت جامعه ترم تحصيلي : نيمسال اول

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار اجزاي  برنامه  رديف

 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده
 ارزيابي 1

( ارزيابي نيازهاي جمعيت 
 در عرصه مورد نظر)

    توانايي  ارزيابي وضعيت سالمتي جامعه بر اساس يكي از مدلهاي بهداشتي

 نمره 2
    جمعيت مورد نظر عمومي ارزيابي وضعيت سالمت توانايي

    ارزيابي خطرات تهديد كننده سالمت جمعيت مورد نظر توانايي

    ي جاريارزيابي سياست ها، پروژه ها، برنامه ها و فرايندها توانايي

    نقد سياست ها، پروژه ها، برنامه ها و فرايندها توانايي تجزيه و تحليل داده ها 2

 نمره 2
    استدالل پرستاري بمنظور تعيين ارتباط بين داده ها توانايي

    عوامل خطر مرتبط با  جمعيت مورد نظرتعيين نيازها، نگرانيها،  توانايي

    تعيين تشخيص هاي پرستاري در  جمعيت مورد نظر توانايي

    الويت بندي مشكالت  توانايي برنامه ريزي 3

 نمره 2

برنامه ريزي براي حل مشكالت شناسايي شده در جامعه(با استفاده  توانايي
 )مهارت حل مسئلهاز رويكرد 

   

    تعيين اهداف ، استراتژيها و فعاليتها

    تعيين روش ارزشيابي

    تعيين جدول زمان بندي براي پايش فعاليتها و دستيابي به نتايج
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     ايجاد هماهنگي با واحدهاي درون بخشي و برون بخشي اجرا 4

صورت ارجاع به سطوح باالتر براي دريافت خدمات بهداشتي درماني در 
 نياز و پيگيري

   

    مداخله و آموزش به  جمعيت مورد نظر نمره 2

    جلب مشاركت جامعه توانايي

    پايش فعاليتها براساس اهداف و جدول زمان بندي ارزشيابي 5

 نمره1
    ارزشيابي پيشرفت برنامه

    تعيين پيامدهاي حاصل

    ارزشيابي ميزان موفقيت

    خالصه سازي پيامد ها/ اثرات و تدوين خالصه و يا گزارش اثرات برنامه گزارش دهي 6
 نمره1

 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 گزارش باليني
 نمره)  8(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 
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برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي سالمت جامعه فرم گزارش ژورنال كالب  

 

برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبت هاي پرستاري براي سالمت جامعه فرم گزارش سمينار  
 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 انتشار:                                                                                              نام مجله:سال 

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. (مقاله انتخاب شده در روز آمد  2
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.( 3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( دانشجو قادر به توضيح 5
   نمره) 25/0مقاله ، از مجالت معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   محتوا را با استفاده از جديدترين منابع در محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد. 2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   اساتيد و دانشجويان را داشتتوانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط  4

   نمره 2جمع كل: 
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 585549: شماره درس نام درس : نظام هاي عرضه خدمات سالمت ترم تحصيلي : نيمسال اول

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار اجزاي  برنامه  رديف

 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده
خدمات سالمت در ارزيابي نظامهاي عرضه  1

 جهان وايران
 بررسي  نظام هاي عرضه خدمات سالمت در جهان وايران

شناسايي اهداف ورويكردهاي نظام هاي عرضه خدمات 
 سالمت

ارزيابي و تعيين عوامل تاثيرگذار بر نحوه ارائه خدمات 
 بهداشتي درماني

بررسي راهكارهاي بازنگري واصالح درنظامهاي عرضه 
 خدمات سالمت

شناسايي روشهاي تخصيص منابع در نظامهاي ارائه 
 خدمات سالمت

 ارزيابي مديريت كيفيت درنظامهاي ارائه خدمات سالمت
 ارزيابي بحران نيروي كار در نظام هاي ارائه خدمات سالمت

 شناسايي موسسات سالمتي  
 

 نمره 3    

 تجزيه و تحليل داده ها 2
 

 تجزيه وتحليل نظام عرضه خدمات سالمت
 تحليل نحوه ارائه خدمات اساسي و اوليه بهداشتي

 تجزيه وتحليل عوامل تاثير گذار بر ارائه خدمات سالمت
 مقايسه نظامهاي عرضه خدمات سالمت در جهان وايران

 تحليل مديريت كيفيت در نظام ارائه خدمات سالمت
تجزيه وتحليل راهكارهاي بازنگري و اصالحات در نظام 

 عرضه خدمات

 نمره1   
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 يت سالمتي در نظامهاي ارائه خدمات سالمتپايش وضع
 تجزيه وتحليل تخصيص منابع در ارائه خدمات سالمت 

 نقد يك نظام ارائه خدمات سالمت 
 اولويت بندي عوامل تاثيرگذار برنحوه ارائه خدمات سالمت برنامه ريزي 3

 برنامه ريزي چگونگي ارائه خدمات اساسي اوليه
اهداف،استراتژي ها ورويكردهاي نظامهاي عرضه تعيين 

 خدمات سالمت
  

 نمره 2   

 اجرا 4
 

توانايي بررسي ونقد نظامهاي عرضه خدمات بهداشتي 
 درماني در جهان و ايران 

توانايي ارائه راهكارهاي بازنگري واصالحات در نظام ارائه 
 خدمات سالمت

 نمره1   

 ارزشيابي 5
 

 در اجراي برنامه با استفاده از انجامنظر  مورد نتايج تعيين
 : برپيامد مبتني ارزشيابي
 . نظر مورد نتايج و اهداف تعيين •
  ارزشيابي) هاي شاخص( استانداردهاي تعيين •
 ارزشيابي روشهاي و ابزار طراحي •
 ها داده تحليل و تجزيه •
  مدت دراز و ميان ، كوتاه پيامدهاي تعيين •
 نتايج گزارش •

 

 نمره2   

 گزارش يا و خالصه تدوين و اثرات/ ها پيامد سازي خالصه دهيگزارش  6
 برنامه اثرات

 نمره1   
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 امضاء استاد /همكار آموزشي بازخورد نتايج ارزشيابي

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي نمره)  8گزارش باليني(
 نمره)2( 

 نهايينمره 
 نمره)20( 
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نظام هاي عرضه خدمات سالمت فرم گزارش ژورنال كالب  

 

 

نظام هاي عرضه خدمات سالمت فرم گزارش سمينار  

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:                                                          سال انتشار:                                    

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0(مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد.  2
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.( 3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0هاي آموزشي مي باشد.( دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه 5
   نمره) 25/0مقاله ، از مجالت معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   را با استفاده از جديدترين منابع در محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد. محتوا 2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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 585553شماره درس : )گروههاي آسيب پذير( جامعه سالمت درس : پرستارينام  ترم تحصيلي : نيمسال اول

 سطح صالحيت صالحيت مورد انتظار اجزاي  برنامه  رديف
 نمره10 انجام نشده ناقص انجام شده كامل انجام شده

 ارزيابي 1
( ارزيابي نيازهاي خانواده 

 در جامعه مورد نظر)

 شناسايي جهت ابزار طراحيو اسيب پذير مهارتهاي ارتباطي با افراد جامعه
 در شركت و درماني بهداشتي مراكز از يكي در حضور خطرو درمعرض جمعيت
 بهداشت وزارت هاي دستورالعمل طبق خطر درمعرض افراد هاي مراقبت

 نمره 2    

    مربوطه استاد به نهايي شده طراحي ابزار ارائه و مهارت انجام مصاحبه

بر اساس مدل جامعه به عنوان شريك ) و  (گروههاي اسيب پذير جامعهارزيابي 
 گرفتن شرح حال از جامعه و تعيين جمعيت هاي در معرض خطر

   

    اسيب پذيرجامعه حمايتي ارزيابي منابع 

    جامعه سالمت پرستاري خدمات ارائه عرصه در گروهي جلسه واداره تشكيل

در معرض خطر(كودكان، مادران، سالمندان، فقرا و بي ارزيابي وضعيت جمعيت 
 خانمان ها، خانواده هاي آسيب پذير، معتادان، بيماران عفوني، بيماران مزمن )

   

    اسيب پذير ارزيابي خطرات محيطي جامعه

 يك انتخاب و دردرمانگاه گروهي آموزش براي پيشنهادي موضوعات ارائه
 مربوطه استاد نظر با موضوع

   

       وخانواده فرد به واموزش مصاحبه انجام تجزيه و تحليل داده ها 2
 نمره2

    تعيين نيازها، نگرانيها، عوامل خطر مرتبط با جمعيت در معرض خطر



٧١ 
 

    تعيين تشخيص هاي پرستاري جمعيت در معرض خطر

 طبق بر پرستاري مداخالت اجراي و ريزي طرح و پرخطر case يك انتخاب
 پرخطر case يك براي مدرسه بازديد انجامو همچنين  پرستاري فرآيند الگوي

   

 نمره2

    الويت بندي مشكالت  برنامه ريزي 3

    مسئله حل مهارت بردن وبكار علمي مقاالت ونگارش پژوهش

     تعيين اهداف ، استراتژيها و فعاليتها

    تعيين روش ارزشيابي

    تعيين جدول زمان بندي براي پايش فعاليتها و دستيابي به نتايج

 برنامه برگزاريو ايجاد هماهنگي با واحدهاي درون بخشي و برون بخشي اجرا 4
 دانشجويان از يك هر توسط خطر درمعرض افراد نيازهاي با مطابق آموزشي

 نمره2   

بهداشتي درماني در صورت نياز و ارجاع به سطوح باالتر براي دريافت خدمات 
 پيگيري

   

    مداخله و آموزش فردي و گروهي

    جلب مشاركت جامعه

 نمره1    پايش فعاليتها براساس اهداف و جدول زمان بندي ارزشيابي 5

 تعيين نحوه تسهيل فرايند يادگيري و نه فقط ارائه اطالعات
 

   

    ارزشيابي پيشرفت برنامه

    تعيين پيامدهاي حاصل

    ارزشيابي ميزان موفقيت
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 1    خالصه سازي پيامد ها/ اثرات و تدوين خالصه و يا گزارش اثرات برنامه گزارش دهي 7
 نمره

 نتايج ارزشيابي
 

 امضاء استاد / همكار آموزشي بازخورد

   

   

   

 نمره

 صالحيت مورد انتظار
 نمره)10(

 بالينيگزارش 
 نمره)  8(

 ژورنال كالپ/سمينار آموزشي
 نمره)2( 

 نهايي
 نمره)20( 
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)گروههاي آسيب پذير( جامعه سالمت پرستاري فرم گزارش ژورنال كالب  

 

 

)گروههاي آسيب پذير( جامعه سالمت پرستاري فرم گزارش سمينار  

 

                             نام مقاله:                                                                                                نويسندگان:         
 نام مجله:   سال انتشار:                                                                                           

 توضيحات نمره معيار ارزيابي رديف

   نمره) 5/0دانشجو قادر به ارائه مقاله مبتني بر سئوال باليني مشخص مي باشد. ( 1
   نمره) 25/0مقاله انتخاب شده در روز آمد نمودن اطالعات شركت كنندگان نقش مهم دارد. ( 2
   نمره) 25/0مهارتهاي باليني نقش داشته باشد.(مقاله انتخاب شده مي تواند در بهبود  3
   نمره) 25/0نتايج حاصل از ارائه مقاله مي تواند در تصميم سازي باليني نقش موثري ايفاد نمايد.( 4
   نمره) 5/0دانشجو قادر به توضيح چگونگي استفاده از نتايج مطالعه در برنامه هاي آموزشي مي باشد.( 5
   نمره) 25/0معتبر التين و جديد انتخاب شده است.( مقاله ، از مجالت 6

   نمره 2جمع كل: 

 توضيحات نمره 5/0هر مورد   معيار ارزيابي رديف

   موضوع و محتوا پوشش دهنده هدف بود. 1

   محدوده زماني تعيين شده به خوبي پوشش داد.محتوا را با استفاده از جديدترين منابع در  2

   تسلط كافي و بيان شيوا و رسا در ارائه مطالب داشت 3

   توانايي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده توسط اساتيد و دانشجويان را داشت 4

   نمره 2جمع كل: 
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 تحصيليسوم  نيمسال گزارش كار باليني 

 

  

 5/1 ارزيابي نام درس كارآموزي و شماره درس
 نمره

 5/1 ها داده تحليل و تجزيه
 نمره

 5/1 ريزي برنامه
 نمره

  2 اجرا
 نمره

 5/1 ارزشيابي
 نمره

 نمره كل
8  
 

           برنامه ريزي و ارزشيابي مراقبتهاي 

 5/1 ارزيابي نام درس كارآموزي و شماره درس
 نمره

 5/1 ها داده تحليل و تجزيه
 نمره

 5/1 ريزي برنامه
 نمره

 2 اجرا
 نمره

 5/1 ارزشيابي
 نمره

 نمره كل
8 
 
 

            سالمتنظامهاي عرضه خدمات 

 5/1 ارزيابي نام درس كارآموزي و شماره درس
 نمره

 5/1 ها داده تحليل و تجزيه
 نمره

 5/1 ريزي برنامه
 نمره

 2 اجرا
 نمره

 5/1 ارزشيابي
 نمره

 نمره كل
8 

           

پرستاري براي سالمت جامعه   

پرستاري سالمت جامعه (گروه هاي آسب   
پذير)
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 جدول كشيك هاي كارورزي در نيمسال سوم
 زمان كشيك نام درس كارآموزي

 

 تاريخ

 

 مالحظات امضاء استاد/ مسئول شيفت ساعت خروج ساعت ورود محل كشيك

 ارزشيابي و ريزي برنامه
 سالمت براي پرستاري مراقبتهاي

 جامعه

 صبح كار 3
      
      
      

       عصر كار 1
      

       شب كار 1

 صبح كار 3
      
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 1

 گروه( جامعه سالمت پرستاري
 )پذير آسب هاي

 صبح كار 4

      
      
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 1

نظامهاي عرضه خدمات سالمت 
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ن��سال �ھارم



٧٧ 
 

 جدول كشيك هاي كارورزي در نيمسال چهارم

 زمان كشيك نام درس كارآموزي

 

 تاريخ

 

امضاء استاد/ مسئول  ساعت خروج ساعت ورود محل كشيك

ف  ش

 مالحظات

نظريه ها ، الگوهاي پرستاري 

 سالمت   جامعه و كاربرد آنها

       صبح كار 2
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

روش هاي آموزش به فرد، خانواده 

       صبح كار 2
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

 سنين در زنان و مردان سالمت

 باروري

       صبح كار 3
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

  

و جامعه   1  
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 زندگي سبك و سالمت ارتقاي

 سالم

       صبح كار 3
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

 )خانواده( جامعه سالمت پرستاري

       صبح كار3 
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

 ارزشيابي و ريزي برنامه

 سالمت براي پرستاري مراقبتهاي

 جامعه

 صبح كار 2

 

 

      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
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 سالمت خدمات عرضه نظامهاي

 صبح كار 2

 

      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

  جامعه سالمت پرستاري

 )پذير آسب هاي گروه(

       صبح كار 3
      
      

       عصر كار 2
      

       شب كار 2
      

 


