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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس حضوری طرح درس ترمی

 1401-1402نیمسال اول

 

 کارشناسی پرستاری :تحصیلی یرشتهو  مقطع بهداشت جامعه و سالمندی :گروه آموزشی         پرستاری:دانشکده

    :یش نیازپ    تئوری:دنوع واح واحد       1 : تعداد واحد محیط   پرستاری بهداشت: نام درس

 1کالس  : مکان برگزاری   14-16     :ساعت             چهارشنبه  :روز  : زمان برگزاری کالس

 شهین ساالروند. :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر شهین ساالروند:مسئول درس         41 :تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

دانشجویان  در طی این درس با مفاهیم اکولوژی و اپیدمیولوژی بهداشت محیط و نقش آن بر سالمت جامعه و نقش پرستار 

سالمت، بهداشت بهداشت جامعه به عنوان ارائه دهنده خدمات بهداشتی آشنا شده و آگاهی های الزم را در زمینه توسعه 

 محیط و بهداشت فردی کسب خواهند نمود.

 

 انیآن به دانشجو یو مبان طیبهداشت مح نهیدرس، انتقال دانش و اطالعات الزم در زم نیهدف ا )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 .باشد. یم یپرستار

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
قابل تقسیم  اهداف بینابینی دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان میاست تر تر و شفافروشن ،نسبت به اهداف کلی که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستن، منظور)

 .(هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافشدن به اجزای اختصاصی

 بحران محیط زیست را توضیح دهد.مفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و  .1

 بهداشت آب و فاضالب را شرح دهد. .2

 بهداشت هوا، خاک و آلودگی صوتی را بیان کند. .3

 آلودگی پرتو ها، بهداشت تغذیه و مواد غذایی را توضیح دهد. .4

 بهداشت اماکن عمومی و مسکن، بهداشت محیط بیمارستان ها را شرح دهد. .5

 شهر و روستا را توضیح دهد. بهداشت زباله و مواد زائد، بهداشت .6

 بهداشت حرفه ای، آسیب های شیمیایی و فیزیکی موجود در محیط را توضیح دهد. .7

 ناقلین فیزیکی و کنترل آن، بالیای طبیعی و اقدامات را بیان کند. .8

 مدیریت خدمات بهداشتی، پژوهش در پرستاری بهداشت را توضیح دهد. .9

  کند. تحلیلاهمیت بهداشت محیط در پرستاری را  .10
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 های تدريس:شیوه

  *پرسش و پاسخ    *سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

  * (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )  * (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله ) *بحث گروهی

 سایر موارد:

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو

  آنالین...مشارکت در کالس و پاسخ به سئواالت و مسایل مطرح شده.در جلسات 

 ابهام در قسمت پیام ها به مدرس  در جلسات آفالین...پاسخ با سئواالت مطرح شده در قسمت تکالیف و متن اسالیدها..مطرح کردن سئوال یا

 مربوطه.

 .شرکت در گفتگوهای کالسی آنالین و آفالین 

 

 جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: )در قوانین و مقررات کالس

 

 تاخیر در ورود به کالس پذیرفته نیست. .1

 دو بار تاخیر معادل یک روز غیبت محسوب می شود.  .2

 تحویل به موقع تکالیف .3

 

 وسايل آموزشی:   

 ☐ وب سرویس کالس آنالین    ☐ سامانه مدیریت یادگیری         ☒ کامپیوتر          ☒ پروژکتورویدئو  ☒ وایت برد

 :  ببرید( لطفا  نام)  سایر موارد        ☐ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 )ترجمه مقاله(الیف انجام تک 1

2 
سی  آزمون سیله  های کال سمت    )جواب م شده در ق مطرح 

 گفتگو(
1 

3 
ــور در کالس ــی( با  حض ئه کنفرانس کالس يا    1مورد )ارا

 ...يکی از آنها انتخاب شود3
2 

 1 مستمرامتحان  4

 16 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی              ☒ ایچندگزینه         ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( مواردسایر 
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 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 Allender J, warner K. Text book of Community and public health nursing. ST .1:منابع انگلیسی .1

Louis. The  C.V. Mosbey CO. v 88. 2019. 

2. WHO. ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAMS. Available 

at: 

http://search.who.int/search?q=environmental+health&ie=utf8&site=who&client=_en_r&

proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype 
 

 

 منابع فارسی:

 

 1398 دوم، ویراست نگر، جامعه نشر تهران، م،هشت چاپ ایلدرآبادی، اسحاق 3 و 2 و 1 - جامعه بهداشت پرستاری -1

  1398 - اول، جلد ارجمند، انتشارات تهران، سوم، چاپ همکاران، و حاتمی حسین دکتر عمومی بهداشت جامع کتاب -2

 .1396پرستاری بهداشت جامعه. مریم جدید میالنی و همکارا. انتشارات اندیشه رفیع  -3

 1398وحیده حسینی. انتشارات اندیشه رفیع. پرستاری بهداشت محیط. سید  -4
 

 

 
 

 عنوان جلسه جلسه
 ارائه دهنده

1 
مفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران 

 محیط زیست. بهداشت آب و فاضالب.

 د. شهین ساالروند

 د. شهین ساالروند بهداشت هوا، خاک و آلودگی صوتی. 2

 د. شهین ساالروند غذاییآلودگی پرتو ها، بهداشت تغذیه و مواد  3

4 
بهداشت اماکن عمومی و مسکن، بهداشت محیط 

 بیمارستان ها.

 د. شهین ساالروند

 د. شهین ساالروند بهداشت زباله و مواد زائد، بهداشت شهر و روستا. 5

6 
بهداشت حرفه ای، آسیب های شیمیایی و فیزیکی 

 موجود در محیط

 د. شهین ساالروند

 د. شهین ساالروند کنترل آن، بالیای طبیعی و اقدامات. ناقلین فیزیکی و 7

8 
مدیریت خدمات بهداشتی، پژوهش در پرستاری 

 بهداشت.

 د. شهین ساالروند

 

 


