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                                 سالمت جامعه گروه آموزشی:                                                        پرستاری و مامایی    دانشکده:

 97-98نیمسال اول : تحصیلی نیمسال و سال                                   پرستاریکارشناسی   تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 نظری د:نوع واح            یک    تعداد واحد:                       محیطپرستاری بهداشت  :م واحد درسینا

           

 دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاری:                           2-4 :ساعت شنبه  :روز زمان برگزاری كالس:

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

 10-12 شنبه یک ساعات مشاوره با دانشجو:

  شرح دوره:

امروزه بهسازی محیط یکی از مهمترین و ساده ترین اصول برای پیشگیری از بیماریهای عفونی است. نگرش مثبت 

و تولید نیروی کارآمد در جامعه شود  دولتمردان نسبت به این مهم می تواند موجب افزایش سالمت در جامعه

سالمت حق مسلم افراد است و دولتمردان موظف هستند که سالمت افراد را حفظ و تامین نمایند. عالوه بر دولت 

افراد هم نقش بسیار مهمی در تامین و حفظ سالمت خود دارند چرا که خود افراد سالم جامعه سالم را می سازد و 

 .جامعه سالم یعنی توسعه

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنائی دانشجو با مسایل بهداشت محیط در جامعه و عوامل موثر بر آن می باشد تا با استفاده از دانش و آموخته هاا  

ی بهداشتی بتواند در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه و راهکارههای ممکن را با تکیاه بار اصاول فرایناد     

 پرستاری ارائه دهد

 :ینیبیناباهداف 
 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود:

را به خوبی توضیح دهند. مفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم و بحران محیط -1    

بیماریهای ناشی از محیط را شناسایی و راههای پیشگیری از آنها را به خوبی بیان نمایند. -2  

  بیان نمایند.مفاهیم و اصول خدمات بهداشتی را به نحو مطلوب  -3 

 پژوهش در پرستاری و بهداشت را به خوبی شرح دهند. -4

 با مسائل و معضالت بهداشت حرفه ای آشنا و راهکارههای الزم را معرفی و آنها را به درستی لیست نمایند.  -5
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 .بیماریهای شغلی را شناسایی و راههای پیشگیری از آنها را به خوبی بیان نمایند -6

 س:های تدریشیوه

 ■پرسش و پاسخ                         ■   سخنرانی برنامه ریزی شده          ■سخنرانی

 ■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 دانشکده 

رس خاموش کردن موبایل در کالس د  

در زمان مقرر شده  ارائه تکالیف  

 آشنایی با موضوع مورد تدریس قبل از برگزاری کالس

 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:   

  ■پروژکتور اسالید                                               ■تخته و وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 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

                              ■ جور کردنی                       ■  ایچندگزینه                        ■ پاسخ کوتاه                      ■ تشریحی

  

 دانشجویان می بایست از آخرین چاپ کتابهای معرفی شده استفاده نمایند(): منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. Nies, Mary Albrecht. Community health nursing: promoting the health of 

populations. (6th Ed). 2015. 
2. Lancaster M. Public Health Nursing, Population-Centered Health Care in the 

Community.  (9 st Ed). 2015. 

 

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

the public’s health. Lippincott Williams & Wilkins. (8th Ed). 2013. 
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 منابع فارسی:

 .1392حاتمی حسین و همکاران، کتاب جامع بهداشت عمومی. چاپ دو، جلد اول، تهران، ارجمند، . 1

 1384. کرمی منوچهر. درسنامه جامع بهداشت)پارك و پارك(، تهران، میر 2

 1393(. تهران،نشر جامعه نگر. 1،2،3سحق . درسنامه پرستاری بهداشت جامعه).ایلدرآباد ا3

 1385. پرستاری جامعه نگر بهداشت محیط. ترجمه و تالیف سیده اشرف حیدری . انتشارات میر شیدا.4

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 

 روز تاریخ مدرس عنوان جلسه

 چهار شنبه 24/6/97 دکتر حیدری ن محیطمفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحرا

 چهار شنبه 31/6/97 " بهداشت آب و فاضالب و زباله

 چهار شنبه 7/7/97 " زباله های بیمارستانی، آلودگی هوا و خاك

 چهار شنبه 14/7/97 " بهداشت اماکن عمومی، مسکن و شهر و روستا

 چهار شنبه 21/7/97 " بهداشت مواد غذایی و امنیت غذایی

 چهار شنبه 28/7/97 " بهداشت حرفه ای و آسیب های شیمیایی و فیزیکی

 چهار شنبه 5/8/97 " مدیریت خدمات بهداشتی و بالیای طبیعی و اقدامات الزم

 چهار شنبه 12/8/97 " پژوهش در پرستاری و بهداشت، سوانح

 


