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شتي ردماني اريان   دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 دادكشنه رپستاري و مامايي 

 

Log book  پرستاری سالمت جامعهکارورزی در عرصه  

 )مقطع کارشناسی(

 

 کارآموز:                                                                      شماره دانشجویی:نام 

 2میزان واحد: 

 :پرستاری سالمت جامعهشرح کارورزی در عرصه 

ه دانشجویان پرستاری در درک طرح ریزی شده است و ب سالمت جامعهبرای کمک به کسب مهارت و درک عمیق حیطه های کاری پرستاری  این دوره از کارورزی

کمک می کند. همچنین دانشجویان را قادر خواهد کرد تا در نقش  سالمت جامعهشیوه زندگی جامع مددجو، خانواده وگروه های جامعه وانجام فعالیت به عنوان پرستار 

 به فعالیت بپردازند. سالمت جامعههای آموزشی، مدیریتی، پژوهشی در حیطه پرستاری 

 کلی:هدف 

 مهارت و دانش این کارگیریه ب و سالمتی مشکالت تشخیص جهت با استفاده از قدرت خالقیت و ابتکار بکارگیری دانش پرستاری در مهارت افزایش و توانایی کسب

 .جامعههای گروه و خانواده مددجو، مشکالت حلبرای 

اهــداف ویژه:

 در حیطه های مشخص شده  قادر به انجام وظیفه  بوده وفعالیت های خود را در الگ بوک کامل کند: می رود انتظار دانشجو از آموزی در عرصهکار طی در
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 اصول کلی در تکمیل الگ بوک:

 تمامی دانشجویان می بایست اطالعات مربوط به تجربیات عملی خود را در قالب الگ بوک جمع آوری نمایند. .1

 ک نماید.هر دانشجو می بایست شخصاً اقدام به تکمیل الگ بو .2

 اطالعات ثبت شده در الگ بوک را به تأیید استاد مربوطه برساند.کلیه هر دانشجو موظف است  .3

شند و اطالعات خود را به طور منظم در آن ثبت کنند. این            .4 شته با شجویان الگ بوک خود را تمامی اوقات به همراه دا شود دان صیه می  تو

 روش سبب کاهش موارد خطا می شود.

 نظر گرفته شده جهت تأیید استاد در جدول بر عهده استاد مربوطه است. تکمیل محل در .5

 سالمت جامعهعرصه  آموزیحداقل های آموزشی در کار

 الف( واحد واکسیناسیون

 امضاء استاد تاریخ انجام واکسیناسیون ردیف

   کارت واکسیناسیون را از نظر نام و نام خانوادگی و تاریخ صحیح واکسن کنترل می کند. 1

   وضعیت سالمت مددجو را قبل از تزریق واکسن بررسی، موارد الزم را گزارش و  ارجاع می دهد. 2

قبل از اجرای واکسیناسیون اقدامات الزم )شستن دستها، کنترل واکسن، وضعیت صحیح مددجو و ...( را انجام  3
 می دهد.

  

   واکسن را به روش صحیح آماده واستفاده میکند. 4

   واکسن خوراکی فلج اطفال نکات الزم )وضعیت کودک، تعداد قطره ...( را رعایت می کند.در  5

   بعد از واکسیناسیون موارد الزم )داروی تب بر، تاریخ مراجعه بعدی و...( را آموزش می دهد. 6

   نکات الزم را در مورد زنجیره سرد رعایت می کند. 7

   خود را در برگه گزارش روزانه ثبت می کند. مشخصات مددجو، نام واکس و مشخصات 8

 ب( واحد مراقبت از کودک

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از کودک ردیف

کودک را از نظر رشد و تکامل )قند، وزن، دور سر و...( و وضعیت واکسیناسیون به طور صحیح مورد  1
 بررسی و معاینه قرار می دهد.

  

   با استاندارد مقایسه و در پرونده ثبت و رسم می کند. اطالعات بدست آمده را 2

مشکالت موجود و احتمالی را در کودک بدرستی تشخیص و اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش و  3
 ارجاع( را انجام می دهد.

  

   اهمیت و اصول شیردهی از پستان را به مادر آموزش می دهد. 4

   تغذیه کودک متناسب با سن کودک به مادر آموزش می دهد.در زمینه نیازهای تغذیه ای و  5

   تاریخ مراجعه بعدی را در کارت بهداشتی و پرونده یادداشت کرده و به مادر تأکید می کند. 6

 ج( واحد مراقبت از مادر باردار

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از مادر باردار ردیف

مصاحبه، مشورت، معاینه و ... به طور کامل وضعیت سالمت مددجو را از طریق  1
 بررسی می کند. نیازهای بهداشتی مددجو را تعیین و مشخص می کند.

  

براساس نیازهای بهداشتی مددجو آموزشهای الزم را ارائه و در صورت ضرورت  2
 مددجو را ارجاع می دهد

  

تاریخ مراجعه بعدی را طی یادداشتی به مددجو اعالم و اقدامات انجام شده را در   3
 پرونده ثبت می کند.

  

 د( واحد تنظیم خانواده  

 امضاء استاد تاریخ انجام تنظیم خانواده ردیف

در مورد وضعیت سالمت مددجو اطالعات الزم )جسمی، روانی و اجتماعی( را از منابع  1
 می کند.مختلف جمع آوری 
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جهت بررسی وضعیت سالمت مددجو اقدامات الزم )کنترل فشارخون، کنترل واریس  2
 و ...( را انجام می دهد.

  

اطالعات الزم را در رابطه با روش های مختلف پیشگیری از بارداری در اختیار   3
 مددجو قرار می دهد.

  

عوارض و مراقبتهای مربوطه، در مورد نحوه استفاده از روش انتخاب مددجو، فواید،  4
 آموزشهای الزم را ارائه می دهد.

  

تاریخ مراجعه بعدی را طی یادداشتی به مددجو اعالم و اقدامات انجام شده را در  5
 پرونده ثبت می کند.

  

 ه( واحد بهداشت مدارس

 امضاء استاد تاریخ انجام بهداشت مدارس ردیف

نظر ایمنی )فیزیکی، شیمیایی و ...( بررسی و با وضعیت بهداشت محیط مدرسه را از  1
 استاندارد مقایسه می کند.

  

   دهد.مشکالت بهداشتی محیط مدرسه را تشخیص داده، پیشنهادات مناسبی ارائه می 2

روانی از منابع  -اطالعات را با توجه به مراحل رشد و تکامل در حیطه های جسمی 3
 ، معلم، خانواده، پرونده و ...( جمع آوری می کند.مختلف )دانش آموز، مراقبت بهداشت

  

قد و وزن دانش آموز را به طور صحیح اندازه گیری کرده با معیارهای رشد جسمی  4
 مقایسه می کند.

  

وضعیت سالمت چشم و گوش را با استفاده از آزمون مناسب به طور صحیح بررسی می  5
 کند.

  

   بطور صحیح بررسی می کند.وضعیت سالمت دهان و دندان را  6

وضعیت سالمت دیگر سیستمهای بدن دانش آموز )پوست و ضمائم آن، عضالنی،  7
 استخوانی و ...( را به طور صحیح بررسی می کند.

  

وضعیت یادگیری و رفتار دانش آموز را ا کسب اطالع از منابع مختلف ارزیابی می  8
 کند.

  

و متناسب با .داد،مشکالت موجود و احتمالی را در دانش آموز به درستی تشخیص   9
 مشکالت اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش و ارجاع( را انجام می دهد.

  

برنامه آموزش بهداشت )فردی و گروهی( را متناسب با نیاز و سطح درک دانش  11
 آموزان اجرا می کند.

  

 و( واحد بهداشت محیط

 امضاء استاد تاریخ انجام بهداشت محیط ردیف

وضعیت بهداشت اماکن عمومی و محیط کسب را از نظر ایمنی )فیزیکی، شیمیائی  1
 و...( بررسی و با استاندارد مقایسه می کند.

  

   مشکالت بهداشتی اماکن عمومی و محیط کسب مربوطه را تشخیص می دهد. 2

   کارکنان مربوطه را کنترل می کند.وضعیت بهداشت فردی و کارت بهداشتی  3

متناسب با مشکالت بهداشتی موجود و احتمالی اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش و  4
 ارجاع( را انجام می دهد.

  

 ز( واحد بهداشت حرفه ای

 امضاء استاد تاریخ انجام بهداشت حرفه ای )بازدید از کارخانه( ردیف

   تهویه، گرما، سرما و...بررسی وضعیت محیط کار از نظر  1

   شناسایی مشکالت و مخاطرات حرفه ای 2

   بررسی رعایت موازین بهداشتی در خط تولید 3

   ارائه تدابیر الزم جهت حل مشکل 4

   ارائه گزارش کتبی بازدید از کارخانه 5

 ح( بازدید منزل



Logbook  سالمت جامعهرد رعهص كارورزي    

 

 6  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي ايران

 امضاء استاد  تاریخ انجام بازدید منزل ردیف

   بهداشتی خانواده ها را به طور کامل و دقیق مطالعه می کند.پرونده  1

نیازمند مشاوره و آموزش بهداشت را با مشورت استاد مربوطه  پذیرخانواده های آسیب  2
 به طور صحیح انتخاب می کند.

  

   موافقت خانواده را برای بازدید منزل و انجام بررسی جلب می نماید. 3

   منزل را با خانواده و استاد مربوطه هماهنگ می نماید.زمان انجام بازدید  4

طور دقیق و بموقع با استاد بسائل و مشکالت موجود در جریان انجام بازدید منزل را م 5
 مربوطه مطرح می نماید.

  

   فرهنگ خانواده و جامعه را در جریان انجام بازدید منزل مورد توجه قرار می دهد. 6

 وظایف آموزشی: قوانین و مقررات و

 دانشجویان باید قادر باشند: 

شند به سواالت پيش آزمون در آن زمينه  شند و قادر با شته با قبل از ورود به هر قسمت آمادگي و اطالعات كافي مربوط به آن قسمت را دا

 پاسخ دهند.

 هر دانشجو موظف است: 

آن را ت ااصيو و اقدامات الزر را تتت  ل م اا الت اردار دهد. بر اساااف فرآدند پرسااتارد بتداشااتا دا هاروادر را بررسااي و م اا الت 

بازددد منزل از هاروادر مورد رظر هواهد بود ) داقل  3 -5الزمه ادن امر ارتصاب دا هاروادر در هفته اول شاااااروآ كارآموزد و اردار بين 

رش بازدددهاد هود را در چتار چوب فرآدند پرسااتارد دا بازددد به همرار اسااتاد بانيني اردار هواهد شااد  پ  از پادان بازددد دار اادو گزا

 آمادر و در تاردخ مقرر تتت دار دودان ارائه هواهد داد.

 دک موضوآ در  يطه های بتداشتی )تازر های بتداشتی  به صورت مقانه تتيه و برای مددتودانا پرسنل و دا دار دودان ارائه دهد. 

 تهیه گزارش از مراكز مورد بازدید 

 ررات ذیلرعایت مق 

 عدر غيبت -

  ضور بموقع  -

 رعادت  داب اسالمي -

 عدر استفادر از زدورآالت -

 داشتن دوريفرر سفيد در مراكز و سادر قسمت ها -

 باشد.به همرار داشتن نوازر اونيه )مدادا هودكارا دفتر دادداشتا كاغذ دادداشتا پاك كن  انزامي مي -

 می باشد. 33انی  8ساعت کارورزی در مراکز بتداشتی درماری از ساعت  -

 رعادت بتداشت فردی -

 :نحوه ارزشیابی

 8از   نمره..پيش دانسته هاي علمي...........

 8نمره از .. فرآيند پرستاري.......................

 4نمره از .ارائه تازه هاي بهداشتي..............

 5 از نمره....................... بوک الگ تکمیل

 55نمره ارزشيابي............................نمره از 

 06جمع نمرات                               

 دانشجو نهائی نمره= 3 بر تقسیم نمرات جمع حاصل


