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                              و سالمندی امعهجسالمت  گروه آموزشی:                                         پرستاری و مامایی خرم آباد دانشکده:

 400-401 ومدنیمسال : تحصیلی نیمسال و سال                           پرستاریکارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 نظری د:نوع واح            5/1    تعداد واحد:                        جامعه  سالمتپرستاری  :رسینام واحد د

 ----- یش نیاز:پ          

 2کالس شماره  مکان برگزاری:                              10-12 :ساعت  شنبه :روز زمان برگزاری كالس:

 دکتر حیدری )به ترتیب حروف الفبا(:اساتید    ر حیدریدکت مسئول درس: نفر 30 تعداد دانشجویان:

 10-12 سه شنبه ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:

 درس، این در است، دیده آموزش انسانی نیروی توسط سالمت خدمات گرو در جامعه سالمت تامین اینكه به نظر

 بهداشتی، لیهاو های مراقبت بیماریها، از پیشگیری بیماری، و سالمت طیف و سالمتشامل: سالمت  اصلی مفاهیم

 دهنده ارائه امهاینظ سالمت، تیم و جامعه سالمت پرستار فعالیتهای و نقشها سالمت، اقتصاد سالمت، ارتقاء و حفظ

 شده دهگنجان مدارس بهداشت و سازی ایمن آموزشبهداشت، فرایند جامعه، بهداشتی نیازهای سالمت، خدمات

 .است

 شرح دهید( )لطفاهدف کلی: 

 خجدمات اصجول کجارگیری بجه بجا تجا دانشججو به آن مبانی و جامعه سالمت زمینه در الزم اطالعات و دانش انتقال

 جامعجه متسال مشكالت حل جهت مناسب تدابیر شواهد بر مبتنی و پرستاری فرایند قالب در بتواند اولیه بهداشتی

 .نماید ارائه را

 :بینابینیاهداف 

 مه دانشجویان قادر خواهند بود:پس از اتمام برنا

 .دهند شرح را جامعه سالمت پرستاری تاریخچه. 1

 .دهند توضیح را جامعه سالمت پرستار کاری گستره. 2

 .دهند توضیح را سالمت تیم در جامعه سالمت پرستار فعالیتهای و ها نقش. 3

 .دهند شرح را بیماری و سالمت طیف و سالمت. 4

 .کنند مقایسه هم با را مرتبط بردهایراه و پیشگیری سطوح. 5

 .کنند تحلیل و تجزیه را بهداشتی اولیه مراقبتهای. 6
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 کند. مقایسه هم با را سالمت ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریه. 7

 کنند. درك را پرستار نقش و سالمت اقتصاد. 8

 د.کنن تحلیل را گروه پویایی راهبردهای. 9

 .کنند تحلیل را پذیر آسیب های گروه در جامعه سالمت پرستار نقش. 10

 .کنند تحلیل را )... و اجتماعی فرهنگی زیستی،( سالمت کننده تعیین عوامل. 11

 .دهند شرح را سالمت خدمات دهنده ارائه های نظام. 12

 .دهند توضیح را جامعه بهداشتی نیازسنجی اصول. 13

 .دهند شرح را ضروری مراقبتهای و سازی ایمن اصول. 14

 .بشناسند مدارس بهداشت پرستاری. 15

 .کنند درك را کودك رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار نقش اهمیت. 16

 های تدریس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ                         ■   سخنرانی برنامه ریزی شده        ■سخنرانی

    ■          سمینار                                         ■بحث گروهی

  وظایف و تکالیف دانشجو:

در کالس درس   رعایت اصول اخالقی و حضور مرتب و منظم  

 برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشكده 

 خاموش کردن موبایل در کالس درس 

در زمان مقرر شده  ارائه تكالیف  

 آشنایی با موضوع مورد تدریس قبل از برگزاری کالس

مجازی و یا حضوری مشارکت در بحث های گروهی  

 انتخاب و ارائه مقاله ایی مناسب مرتبط با موضوعات درسی

 ارائه بخش های از مطالب درسی در کالس 

 وسایل کمک آموزشی:  

  آموزشی فیلم و پاورپوینت ماژیک، برد، وایت

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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 محاسبه نمره شیوه ارزشیابی واحد نظری

 %10 حضور فعال در کالس

 %20 فعالیت های گروهی و انفرادی در کالس

 %70 امتحان پایان ترم

 %100 جمع نمره

 

 نوع آزمون

                     ■ ور کردنیج                       ■  ایچندگزینه                        ■ پاسخ کوتاه                      ■ تشریحی

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه
Text Books: 
1. Nies, Mary Albrecht. Community health nursing: promoting the health of 

populations. Last edition. 
2. Lancaster M. Public Health Nursing, Population-Centered Health Care in the 

Community.  Last edition. 

3. Elizabeth T. Anderson, Judith M. McFarlane. Community as Client: Application of 

the Nursing Process. Last Edition. 

4. J Allender, C Rector, K Warner. Community & public health nursing: promoting 

the public’s health. Lippincott Williams & Wilkins. Last edition. 
 

 منابع فارسی:

 آخرین ویرایش.حاتمی حسین و همكاران، کتاب جامع بهداشت عمومی. چاپ دو، جلد اول، تهران، ارجمند، . 1

 . آخرین ویرایش.. کرمی منوچهر. درسنامه جامع بهداشت)پارك و پارك(، تهران، میر 2

 آخرین ویرایش.(. تهران،نشر جامعه نگر. 1،2،3سنامه پرستاری بهداشت جامعه).ایلدرآباد اسحق . در3

 آخرین ویرایش.  نهم، چاپ تهران، رشد، انتشاراتگروهی.  مشاوره و گروه پویایی. عبداهلل آبادی شفیع. 4

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 

 شماره جلسه روز تاریخ مدرس عنوان جلسه

و پرسجتاری سجالمت جامعجهق نقشجها و فعالیتهجای پرسجتار تاریخچه بهداشت عمجومی 

 سالمت جامعه.

 اول شنبه 23/11/00 دکتر حیدری

 دوم شنبه 7/12/00 " سالمت و طیف سالمت و بیماری، عوامل موثر بر سالمت، پیشگیری از بیماری
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 سوم شنبه 14/12/00 " ها و سازمانهای عرضه خدمات سالمت در جهان و ایراننظام

 چهارم شنبه 21/12/00 " های اولیه بهداشتیبتمراق

 پنجم شنبه 20/1/01 " سازی، چگونگی اجرای برنامه واکسیناسیون برنامه گسترش ایمن

 ششم شنبه 27/1/01 " سازی،ادامه برنامه گسترش ایمن

 هفتم شنبه 10/2/01 " سازی،ادامه برنامه گسترش ایمن

 هشتم شنبه 17/2/01 " سالمت کودكاهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقای 

 نهم شنبه 24/2/01 " های پرستار بهداشت مدارسبهداشت مدارس و نقش

 دهم شنبه 31/2/01 " نظریه و الگوهای حفظ و ارتقای سالمت

 یازدهم شنبه 7/3/01 " فرآیند آموزش بهداشت و اصول آن

 دوازدهم شنبه 21/3/01 " بهداشت جامعه( خانمانی و تاثیر آن بر)مهاجرت،فقر،بیپذیرهای آسیبگروه

 سیزدهم شنبه 28/3/00 " پرستار و اقتصاد سالمت

 


