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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو  مقطع    ری سالمت جامعهپرستا گروه آموزشی:   پرستاری و مامایی دانشکده:

 

 ندارد نیاز: پیش    نظری د:نوع واح    5/1     تعداد واحد: پرستاری سالمت جامعهنام درس: 

  مکان برگزاری:  -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر حیدری سین )به ترتیب حروف الفبا(:مدر دكتر حیدری   مسئول درس: 04 تعداد دانشجویان:

 مفاهيم درس، اين در است، ديده آموزش انساني نيروي توسط سالمت خدمات گرو در جامعه سالمت تامين اينكه به نظر شرح دوره:

 سالمت، ارتقاء و حفظ بهداشتي، اوليه هاي مراقبت بيماريها، از پيشگيري بيماري، و سالمت طيف و سالمتشامل: سالمت  اصلي

 بهداشتي نيازهاي سالمت، خدمات دهنده ارائه نظامهاي سالمت، تيم و جامعه سالمت پرستار فعاليتهاي و نقشها سالمت، اقتصاد

 .است شده گنجانده مدارس بهداشت و سازي ايمن آموزشبهداشت، فرايند جامعه،

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 در بتواندد اوليه بهداشتي خدمات اصول كارگيري به با تا دانشجو به آن مباني و جامعه سالمت زمينه در الزم اطالعات و دانش انتقال

 .نمايد ارائه را جامعه سالمت مشكالت حل جهت مناسب تدابير شواهد بر مبتني و پرستاري فرايند قالب

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 

 ادر خواهند بود:پس از اتمام برنامه دانشجويان ق

 .دهند شرح را جامعه سالمت پرستاري تاريخچه. 1

 .دهند توضيح را جامعه سالمت پرستار كاري گستره. 2

 .دهند توضيح را سالمت تيم در جامعه سالمت پرستار فعاليتهاي و ها نقش. 3

 .دهند شرح را بيماري و سالمت طيف و سالمت. 4

 .كنند مقايسه هم با ار مرتبط راهبردهاي و پيشگيري سطوح. 5

 .كنند تحليل و تجزيه را بهداشتي اوليه مراقبتهاي. 6

 كند. مقايسه هم با را سالمت ارتقاء و حفظ الگوهاي و ها نظريه. 7

 كنند. درك را پرستار نقش و سالمت اقتصاد. 8

 د.كنن تحليل را گروه پويايي راهبردهاي. 9

 .كنند تحليل را پذير يبآس هاي گروه در جامعه سالمت پرستار نقش. 11

 .كنند تحليل را )... و اجتماعي فرهنگي زيستي،( سالمت كننده تعيين عوامل. 11

 .دهند شرح را سالمت خدمات دهنده ارائه هاي نظام. 12
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 .دهند توضيح را جامعه بهداشتي نيازسنجي اصول. 13

 .دهند شرح را ضروري مراقبتهاي و سازي ايمن اصول. 14

 .بشناسند مدارس هداشتب پرستاري. 15

 .كنند درك را كودك رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار نقش اهميت. 16

 

 های تدريس:شیوه
 * پرسش و پاسخ                    *سخنرانی برنامه ریزی شده    * سخنرانی

 * (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  * (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله      *بحث گروهی

 :سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
در زمان برگزاري كالسهاي آنالين ،برابر مقرارت آموزشي دانشكدهبرخورد با غيبت و تاخير دانشجو،    

در زمان مقرر شده  ارائه تكاليف  

 آشنايي با موضوع مورد تدريس قبل از برگزاري كالس

 مشاركت در بحث هاي گروهي

ائه مقاله ايي مناسب مرتبط با موضوعات درسيانتخاب و ار  

 ارائه بخش هاي از مطالب درسي توسط دانشجو

 وسايل کمک آموزشی:  

    *كامپیوتر               پروژكتور ویدئو   وایت برد
 : ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

استفاده از سامانه تایید انجمن ها و یا سازمانهای علمی با  مقاالت منتشر شده و دستنوشته های مورد -كتاب -فیلم -استفاده از اسالید

  افزار اسکای رومو نرمنوید 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04:آزمون پایان ترم   نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 5 درس:  شركت فعال در كالس    نمره درصد 35 :انجام تکالیف
مقاله التین مرتبط با عناوین ارائه شده در كالس )هرر مقالره   2تکالیف عبارت خواهد بود از ارائه حداقل  :ببرید( ناماً لطفسایر موارد )

مطالعه مطالب بارگزاری شده و شركت  -نمره( 3پاسخ به تکالیفی كه در سامانه نوید بارگزاری می شوند در موعد تعیین شده)  -نمره(1

 نمره(. 2بحث های گروهی در محیط اسکای روم)در 
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی         *ایچندگزینه            پاسخ كوتاه       *تشریحی

 آزمون شفاهی در بستر نرم افزار اسکای روم )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :انگلیسیمنابع 
 

Text Books: 
1. Nies, Mary Albrecht. Community health nursing: promoting the health of populations. Last 
edition. 
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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:

 

 حاتمي حسين و همكاران، كتاب جامع بهداشت عمومي. چاپ دو، جلد اول، تهران، ارجمند، آخرين ويرايش..  1

آدرس ، 1394. برنامه و راهنماي ايمن سازي كشور مصوب كميته كشوري ايمن سازي 2

اينترنتي

http://goums.ac.ir/files/deputy_treat/par_dar_f0bce/files/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

DA%86%D9%87_%D8%AC%D9%84%D8%AF_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85_%D8%
%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.pdf 

 . كرمي منوچهر. درسنامه جامع بهداشت)پارك و پارك(، تهران، مير . آخرين ويرايش.2

 عه نگر. آخرين ويرايش.(. تهران،نشر جام1،2،3.ايلدرآباد اسحق . درسنامه پرستاري بهداشت جامعه)3

 آخرين ويرايش.  نهم، چاپ تهران، رشد، گروهي. انتشارات مشاوره و گروه عبداهلل. پويايي آبادي شفيع. 4

  رفرنس امتحان و ارزيابي دانشجويان خواهند بود. فايل الكترونيک آنها در سامانه نويد بارگزاري خواهد شد. 2و  1توجه: منبع شماره 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 شماره جلسه تاريخ برگزاري عنوان مبحث مدرس

تاريخچه بهداشت عمومي و پرستاري سالمت جامعه؛ نقشها و فعاليتهاي پرستار  دكتر حيدري

 سالمت جامعه.
22-40-99 

 اول

29-61-99 سالمت و طيف سالمت و بيماري، عوامل موثر بر سالمت، پيشگيري از بيماري "  دوم 

 سوم 5-17-99 ها و سازمانهاي عرضه خدمات سالمت در جهان و ايراننظام "

 چهارم 12-17-99 هاي اوليه بهداشتيمراقبت "

 پنجم 19-17-99 سازي، چگونگي اجراي برنامه واكسيناسيون برنامه گسترش ايمن "

 ششم 26-17-99 سازي،ادامه برنامه گسترش ايمن "

 هفتم 3-18-99 سازي،گسترش ايمنادامه برنامه  "

 هشتم 11-18-99 اهميت نقش پرستار در حفظ و ارتقاي سالمت كودك "

 نهم 17-18-99 هاي پرستار بهداشت مدارسبهداشت مدارس و نقش "

 دهم 24-18-99 نظريه و الگوهاي حفظ و ارتقاي سالمت "

 يازدهم 1-19-99 فرآيند آموزش بهداشت و اصول آن "

 دوازدهم 8-19-99 خانماني و تاثير آن بر بهداشت جامعه()مهاجرت،فقر،بي پذيرهاي آسيبگروه "

 سيزدهم 15-19-99 پرستار و اقتصاد سالمت "

 

 

 
 


