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  هدف كلي :

پرستاري  زمینه بهداشت محیط و مباني آن به دانشجویانانتقال دانش و اطالعات الزم در هدف این درس، 

ن بر آمي باشد. دانشجویان  در طي این درس با مفاهیم اكولوژي و اپیدمیولوژي بهداشت محیط و نقش 

گاهي آسالمت جامعه و نقش پرستار بهداشت جامعه به عنوان ارائه دهنده خدمات بهداشتي آشنا شده و 

 سالمت، بهداشت محیط و بهداشت فردي كسب خواهند نمود. هاي الزم را در زمینه توسعه

 پس از اتمام كالس دانشجو قادر خواهد بود: 

 را توضیح دهد. ستیز طیمح بحران و طیمح ستمیاكوس ط،یمح بهداشت میمفاه .1

 را شرح دهد. فاضالب و آب بهداشت .2

 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

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

 را توضیح دهد. مدیریت خدمات بهداشتي، پژوهش در پرستاري بهداشت .9

  اهمیت بهداشت محیط در پرستاري را درک كند. .10
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 عناوین مباحث درسي تاریخ دیفر

فاهیم بهداشت محیط، اكوسیستم محیط و بحران م 3/7/99 1

 محیط زیست.

 فاضالب.هداشت آب و ب 10/7/99 2

 هداشت هوا، خاک و آلودگي صوتي.ب 24/7/99 3

 لودگي پرتو ها، بهداشت تغذیه و مواد غذایي.آ 1/8/99 4

هداشت اماكن عمومي و مسکن، بهداشت محیط ب 8/8/99 5

 بیمارستان ها.

 روستا.بهداشت شهر و هداشت زباله و مواد زائد، ب 22/8/99 6

هاي شیمیایي و فیزیکي هداشت حرفه اي، آسیب ب 29/8/99 7

 .موجود در محیط

 بالیاي طبیعي و اقدامات.اقلین فیزیکي و كنترل آن، ن 5/9/99 8

ژوهش در پرستاري دیریت خدمات بهداشتي، پم 12/9/99 9

 بهداشت.

 

 وظایف دانشجویان :

 رهنم از  %10.. ..........و ارائه مطالب آموزشي مرتبط با عناوین جلسات مطالعه و درس كالس در فعاالنه شركت--1

 .یينها

 زا% 10 ..نفره دو روهانجام یک پروژه بهداشتي بصورت گ یا مقالهیک یا ارائه  دروس با مرتبط كنفرانس ارائه و هیته-2

 .یينها نمره

 یي نها نمره از %80. ...................................................................................................................................ترم انیپا امتحان-3

 قوانین و مقررات كالس: 

 تاخیر در ورود به كالس پذیرفته نیست. .1

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

 خاموش/ بي صدا باشند.در كالس گوشي هاي موبایل  .3
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 تحویل به موقع تکالیف .4

 شریحي و چند گزینه اي( ت-تبي ك-نحوه ارزشیابي : ارزشیابي تکویني و نهایي) شفاهي

 منابع :

 ویراست نگر، جامعه رنش تهران، هشتم، چاپ ایلدرآبادي، اسحاق 3 و 2 و 1 - جامعه بهداشت پرستاري -1

 1398 دوم،

 جلد د،ارجمن انتشارات تهران، سوم، چاپ همکاران، و حاتمي حسین دكتر عمومي بهداشت جامع كتاب -2

  1398 - اول،

 .1396پرستاري بهداشت جامعه. مریم جدید میالني و همکارا. انتشارات اندیشه رفیع  -3

 1398. . انتشارات اندیشه رفیعپرستاري بهداشت محیط. سید وحیده حسیني -4

5- Allender J, warner K. Text book of Community and public health nursing. ST 

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

6- WHO. ADMINISTRATION OF ENVIRONMENTAL HEALTH 

PROGRAMS. Available at: 

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

t=_en_r&proxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doct

ype 

 

 


