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اطالعات الزم در زمینه بهداشت محیط و مباني آن به دانشجویان پرستاري مي باشد. انتقال دانش و هدف این درس، 

دانشجویان  در طي این درس با مفاهیم اكولوژي و اپیدمیولوژي بهداشت محیط و نقش آن بر سالمت جامعه و نقش 

ا در زمینه توسعه سالمت، پرستار بهداشت جامعه به عنوان ارائه دهنده خدمات بهداشتي آشنا شده و آگاهي هاي الزم ر

 بهداشت محیط و بهداشت فردي كسب خواهند نمود.

 پس از اتمام کالس دانشجو قادر خواهد بود: 

 را توضیح دهد. ستیز طیمح بحران و طیمح ستمیاكوس ط،یمح بهداشت میمفاه .2

 را شرح دهد. فاضالب و آب بهداشت .1

 را بیان كند. يصوت يآلودگ و خاک هوا، بهداشت .3

 را توضیح دهد. یيغذا مواد و هیتغذ بهداشت ها، پرتو يآلودگ .4

 را شرح دهد. ها مارستانیب طیمح بهداشت مسکن، و يعموم اماكن بهداشت .5

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

 را توضیح دهد.شیمیایي و فیزیکي موجود در محیط  بهداشت حرفه اي، آسیب هاي .7

 نترل آن، بالیاي طبیعي و اقدامات را بیان كند.و كناقلین فیزیکي  .8

 را توضیح دهد. مدیریت خدمات بهداشتي، پژوهش در پرستاري بهداشت .9
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  اهمیت بهداشت محیط در پرستاري را درک كند. .21

 عناوين مباحث درسي تاريخ رديف
مفاهیم بهداشت محیط، اكوسیستم محیط و بحران محیط  3/7/98 2

 زیست.

 بهداشت آب و فاضالب. 21/7/98 1
 بهداشت هوا، خاک و آلودگي صوتي. 14/7/98 3
 آلودگي پرتو ها، بهداشت تغذیه و مواد غذایي. 2/8/98 4
بهداشت اماكن عمومي و مسکن، بهداشت محیط بیمارستان  8/8/98 5

 ها.
 بهداشت زباله و مواد زائد، بهداشت شهر و روستا. 11/8/98 6
حرفه اي، آسیب هاي شیمیایي و فیزیکي موجود در بهداشت  19/8/98 7

 محیط.
 ناقلین فیزیکي و كنترل آن، بالیاي طبیعي و اقدامات. 5/9/98 8
 مدیریت خدمات بهداشتي، پژوهش در پرستاري بهداشت. 21/9/98 9

 

 وظايف دانشجويان :

 .یينها نمره از  %21............ و ارائه مطالب آموزشي مرتبط با عناوین جلسات مطالعه و درس كالس در فعاالنه شركت--2

 .یينها نمره از %21.................. یا ارائه دو صفحه مقاله........................................... دروس با مرتبط كنفرانس ارائه و هیته-1

 یي نها نمره از %81.................... ................................................................................................................ترم انیپا امتحان-3

 قوانين و مقررات كالس: 

 تاخیر در ورود به كالس پذیرفته نیست. .2

 دو بار تاخیر معادل یک روز غیبت محسوب مي شود.  .1

 باشند. / بي صداموبایل خاموشدر كالس گوشي هاي  .3

 تحویل به موقع تکالیف .4
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