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شتي ردماني اريان   گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

 دانشكده رپستاري و مامايي  

 
LOG BOOK 

  پرستاری سالمت جامعهدر عرصه  کارآموزی 

 )مقطع کارشناسی( 

 

 

 شماره دانشجویی:         نام کارآموز:  

 روز(  20واحد )  2میزان واحد:  

 اصول کلی در تکمیل الگ بوک:

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

الزم است هر دانشجو شخصاً اقدام به تکمیل الگ بوک نموده و تمامی اطالعات ثبت شده در الگ بوک را به تفکیک  .2

 استاد مربوطه برساند. به تأیید 

شود دانشجویان الگ بوک خود را تمامی اوقات به همراه داشته باشند و اطالعات خود را به طور منظم در توصیه می  .3

 شود.آن ثبت کنند. این روش سبب کاهش موارد خطا می

 تکمیل محل در نظر گرفته شده جهت تأیید استاد در جدول بر عهده استاد مربوطه است. .4
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 در عرصه پرستاری سالمت جامعه:   کارآموزیشرح  

طرح ریزی شده   برای کمک به کسب مهارت و درک عمیق حیطه های کاری پرستاری سالمت جامعه  کارآموزیاین دوره از  

است و به دانشجویان پرستاری در درک شیوه زندگی جامع مددجو، خانواده وگروه های جامعه وانجام فعالیت به عنوان پرستار 

سالمت جامعه کمک می کند. همچنین دانشجویان را قادر خواهد کرد تا در نقش های آموزشی، مدیریتی، پژوهشی در حیطه 

 یت بپردازند. پرستاری سالمت جامعه به فعال

 تشخیص  جهت با استفاده از قدرت خالقیت و ابتکار بکارگیری دانش پرستاری  در مهارت افزایش  و توانایی کسب  هدف کلی:

 .جامعههای گروه  و خانواده مددجو، مشکالت حلبرای  مهارت و دانش این کارگیریه ب و سالمتی مشکالت

بوده  مشخص شده  قادر به انجام وظیفه  در حیطه های می رود انتظار دانشجو از آموزی در عرصهکار طی در  اهــداف ویژه: 

 های خود را در الگ بوک کامل کند.  فعالیت و

 سالمت جامعه عرصه  در آموزیکار  مختلف واحدهای در آموزشی هایحداقل
 الف( واحد واکسیناسیون

 امضاء استاد تاریخ انجام واکسیناسیون ردیف 

   واکسیناسیون را از نظر نام و نام خانوادگي و تاریخ صحیح واکسن کنترل مي کند.کارت  1
   وضعیت سالمت مددجو را قبل از تزریق واکسن بررسي، موارد الزم را گزارش و  ارجاع مي دهد.  2
قبل از اجرای واکسیناسیون اقدامات الزم )شستن دستها، کنترل واکسن، وضعیت صحیح مددجو و   3

 را انجام مي دهد....( 
  

   واکسن را به روش صحیح آماده واستفاده میکند. 4
   در واکسن خوراکي فلج اطفال نکات الزم )وضعیت کودک، تعداد قطره ...( را رعایت مي کند. 5
   بعد از واکسیناسیون موارد الزم )داروی تب بر، تاریخ مراجعه بعدی و...( را آموزش مي دهد.  6
   الزم را در مورد زنجیره سرد رعایت مي کند. نکات  7
   مشخصات مددجو، نام واکس و مشخصات خود را در برگه گزارش روزانه ثبت مي کند. 8

 ب( واحد مراقبت از کودک

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از کودک  ردیف 

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

  

   اطالعات بدست آمده را با استاندارد مقایسه و در پرونده ثبت و رسم مي کند.  2
مشکالت موجود و احتمالي را در کودک بدرستي تشخیص و اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش   3

 و ارجاع( را انجام مي دهد. 
  

   اهمیت و اصول شیردهي از پستان را به مادر آموزش مي دهد. 4
   در زمینه نیازهای تغذیه ای و تغذیه کودک متناسب با سن کودک به مادر آموزش مي دهد.  5
   تاریخ مراجعه بعدی را در کارت بهداشتي و پرونده یادداشت کرده و به مادر تأکید مي کند. 6
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 مادر باردارج( واحد مراقبت از 

 امضاء استاد  تاریخ انجام مراقبت از مادر باردار  ردیف 

وضعیت سالمت مددجو را از طریق مصاحبه، مشورت، معاینه و ... به طور کامل بررسي مي کند.   1
 نیازهای بهداشتي مددجو را تعیین و مشخص مي کند.

  

ارائه و در صورت ضرورت مددجو را ارجاع  براساس نیازهای بهداشتي مددجو آموزشهای الزم را  2
 مي دهد 

  

تاریخ مراجعه بعدی را طي یادداشتي به مددجو اعالم و اقدامات انجام شده را در پرونده ثبت مي   3
 کند.

  

 ( واحد بهداشت مدارسد

 امضاء استاد تاریخ انجام بهداشت مدارس  ردیف 

ایمني   1 از نظر  و ...( بررسي و با استاندارد  وضعیت بهداشت محیط مدرسه را  )فیزیکي، شیمیایي 
 مقایسه مي کند.

  

   دهد.مشکالت بهداشتي محیط مدرسه را تشخیص داده، پیشنهادات مناسبي ارائه مي  2

رواني از منابع مختلف )دانش    -اطالعات را با توجه به مراحل رشد و تکامل در حیطه های جسمي 3
 نواده، پرونده و ...( جمع آوری مي کند. آموز، مراقبت بهداشت، معلم، خا

  

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

  

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

   صحیح بررسي مي کند. وضعیت سالمت دهان و دندان را بطور   6

وضعیت سالمت دیگر سیستمهای بدن دانش آموز )پوست و ضمائم آن، عضالني، استخواني و   7
 ...( را به طور صحیح بررسي مي کند.

  

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

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

  

برنامه آموزش بهداشت )فردی و گروهي( را متناسب با نیاز و سطح درک دانش آموزان اجرا مي   10
 کند.

  

 و( واحد بهداشت محیط 

 امضاء استاد تاریخ انجام بهداشت محیط  ردیف 

وضعیت بهداشت اماکن عمومي و محیط کسب را از نظر ایمني )فیزیکي، شیمیائي و...( بررسي و  1
 با استاندارد مقایسه مي کند.

  

   مشکالت بهداشتي اماکن عمومي و محیط کسب مربوطه را تشخیص مي دهد.  2

   بهداشتي کارکنان مربوطه را کنترل مي کند.وضعیت بهداشت فردی و کارت  3

متناسب با مشکالت بهداشتي موجود و احتمالي اقدامات مناسب )پیشگیری، آموزش و ارجاع( را   4
 انجام مي دهد. 

  

 ز( واحد بهداشت حرفه ای 

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

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

   شناسایي مشکالت و مخاطرات حرفه ای  2

   بررسي رعایت موازین بهداشتي در خط تولید 3

   ارائه تدابیر الزم جهت حل مشکل  4

   ارائه گزارش کتبي بازدید از کارخانه  5
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 ح( بازدید منزل 

 امضاء استاد  تاریخ انجام بازدید منزل  ردیف 

   پرونده بهداشتي خانواده ها را به طور کامل و دقیق مطالعه مي کند. 1

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

  

   موافقت خانواده را برای بازدید منزل و انجام بررسي جلب مي نماید. 3

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

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

  

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

 

 : آموزشی وظایف و مقررات قوانین،

 هر دانشجو موظف است: 

 .دهد  پاسخ  آزمون  پیش  سواالت  به  دباش   قادر  و  داشته  را  آن  به  مربوط  کافی  اطالعات  و  آمادگی  قسمت،  هر  به  ورود  از  قبل -

بر اساس فرآیند پرستاری بهداشت، یک خانواده را بررسی و مشکالت آن را تشخیص و اقدامات الزم را جهت حل  -

بازدید منزل    3  - 5ارآموزی و انجام بین  مشکالت انجام دهد. الزمه این امر انتخاب یک خانواده در هفته اول شروع ک

از خانواده مورد نظر خواهد بود )حداقل یک بازدید به همراه استاد بالینی انجام خواهد شد( پس از پایان بازدید دانشجو 

 گزارش بازدیدهای خود را در چهار چوب فرآیند پرستاری آماده و در تاریخ مقرر جهت دانشجویان ارائه خواهد داد.

 . دهد  ارائه  دانشجویان  یا  و  کارکنان  مددجویان،  برای   و  تهیه(  آموزشی  کالس  قالب  در)  بهداشتی  هایحیطه   در  ضوعمو  یک -

 ضروری است: رعایت مقررات ذیل 

 (باشدمی 13  الی 8  ساعت  از  درمانی  بهداشتی  مراکز در کار ساعت)در کارآموزی    عدم غیبت  وموقع  ه  حضور ب -

 استفاده از زیورآالتعدم  و    رعایت حجاب اسالمی -

 هاو سایر قسمت  داشتن یونیفرم سفید در مراکز -

 رعایت بهداشت فردی -

 باشد.به همراه داشتن لوازم اولیه )مداد، خودکار، دفتر یادداشت، کاغذ یادداشت، پاک کن( الزامی می -

 تهیه گزارش از مراکز مورد بازدید 

 :نحوه ارزشیابی

 8از     نمره ..علمی........... پیش دانسته های 

 8نمره از  ..  فرآیند پرستاری....................... 

 4نمره از .ارائه تازه های بهداشتی..............

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

 35نمره ارزشیابی............................نمره از  

 60جمع نمرات                                

 دانشجو   نهائی نمره=  3 بر   تقسیم   نمرات  جمع  حاصل

 1401  آذرویرایش: 


