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                سومترم  تحصیلی: یرشتهو مقطع                          پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری و مامایی خرم آباد کده:دانش

 1931-1931دوم نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی     
 ندارد  یش نیاز:پ    نظرید:نوع واح  1/1        تعداد واحد:               فرد و جامعهسالمت  : نام واحد درسی

 نفر  51 تعداد دانشجویان:          9كالس  مکان برگزاری:   11-8 :ساعت                شنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

 آزاد ساعات مشاوره با دانشجو: فریده ملکشاهیمسئول درس: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ذجامعه در گرو خدمات سالمت توسط نیروی انسانی آموزش دیده است، در این درس؛ مفاهیم اصلی سالمت  نظر به اینکه تامین سالمت

و طیف سالمت و بیماری ، پیشگیری از بیماریها، مراقبتهای اولیه بهداشتی، حفظ و ارتقای سالمت، اقتصاد سالمت و فعالیتهای 
خدمات سالمت ، نیازهای بهداشتی جامعه ، فرایند آموزش بهداشت ،ایمن  پرستارسالمت جامعه و تیم سالمت ، نظامهای ارائه دهنده

 سازی و بهداشت مدارس ارائه خواهد شد

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
ولیه هدف کلی این درس انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مبانی آن به دانشجو است تا با بکارگیری اصول خدمات بهداشتی ا

 تواند در قالب فرایند پرستاری بهداشت جامعه تدابیر مناسب جهت حل مشکالت جامعه ارائه نماید .ب

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
  نماید رابیان   ..........(ها ، نقش ریخچه ، گستره كاری )تاپرستاری سالمت جامعه 

 یماری را بیان و مورد بررسی قرار دهد.سالمت و طیف سالمت و ب 
 را لیست نموده و توضیح دهد  عوامل  تعیین كننده های سالمت ) زیستی، فرهنگی، اجتماعی(

 سطوح  پیشگیری و كاربرد آن را در جامعه مطرح نماید 

PHC را بر سالمت جامعه  بیان نماید . و تاثیر آن 

 بیان و با هم مقایسه نماید. نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت را

 را شناسایی و نقش آنها را در سالمت جامعه بیان نماید .خدمات بهداشتی  های  ارائه دهنده نظام

 پویایی گروه در مطرح و گروهها ، كاربرد آن در جامعه را بیان و با هم مقایسه نماید.

 د.اصول نیاز سنجی جامعه را مطرح و راهکارهای الزم را معرفی نمای

 مفاهیم و كاربرد ،انواع ایمن سازی موثر  در سالمت مردم  را توضیح و انواع آنها را با هم مقایسه نماید

 نقش و جایگاه بهداشت مدارس را در جامعه شرح داده و اصول را با هم مفایسه نماید.

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

ه میباشد، دقیق 111كلیه تکالیف در موعد مقرر تعیین شده بایستی ارائه شود در غیر اینصورت مشمول كسر نمره خواهد شد. مدت كالس 
ن حضور دانشجو  و رعایت قوانین آموزشی الزامی است. از ورود و خروج قبل ار موعد خودداری شود. استفاده از همراه به هر صورت خالف قوانی

 جلسه و بیشتر از آن منوط به شورای آموزشی است.  9آموزشی و مشمول كسر نمره خواهد شد. غیبت مجاز از كالس 

 وسایل کمک آموزشی:  
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 فیلمهای آموزشی  سایر موارد  *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره 1شركت فعال در كالس *   نمره  1انجام تکالیف *  نمره 18آزمون پایان ترم

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          *ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

  )لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه 

:and Health Education, Theory, Research, and   Health Behavior Glanz K, Rimer B, Viswanath K 

Bass, San Francisco.-Edition. Jossey thPractice, 2008. 4 

McKenzi JF, Neiger BL, Smeltzer JL. Planning, Implementing and Evaluating Health Promotion 
Programs, a primer, 2005. 4th Edition. Pearson Education, San Franciso 

      1931میر شیدا .سالمت جامعه در عرصه. انتشارات حیدری . چاپ اول.         

     1981رتباطات . انتشارات بشری . چاپ اول . آموزش بهداشت و ا یوسف حمید زاده اربابی

 1931سوم  . نشر جامعه نگر . چاپ 9و  2و  1ایلدر آبادی . اسحق . درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 

 1931حسینی وحیده.پرستاری سالمت جامعه نگر. نشر جامعه نگر . چاپ اول 
 1931شارات حیدری. چاپ اول. فائزه صبحایی پرستاری سالمت جامعه،فردو خانواده/محیط. انت 

 1935. انتشارات اندیشه رفیع. چاپ اول 1حسینی میمنت. پرستاری بهداشت جامعه 

 . دكتر فریده ملکشاهی1931 نیمسال  دوم  و جامعهدرس پرستاری سالمت فرد  یجدول هفتگی كلیات  ارائه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 3/11/31 پرستاری سالمت جامعه، گستره تاریخچه دف درس ، معارفه ؛ بیان اه  

 كاری، نقش ها و فعالیتها در تیم سالمت، سالمت و طیف بیماری، 

 دكتر ملکشاهی

2 11/11/31  دكتر ملکشاهی سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط، 

 دكتر ملکشاهی نظامهای ارائه دهنده خدمات سالمت 29/11/31 3

 دكتر ملکشاهی د سالمت پرستار و اقتصا 91/11/31 4

 دكتر ملکشاهی مراقبت های اولیه بهداشتی 7/12/31 5

 دكتر ملکشاهی نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت 15/12/31 6

 دكتر ملکشاهی نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت 21/12/31 7

نقش   عوامل تعیین كننده سالمت ، زیستی فرهنگی اجتماعی و 13/1/31 8

 پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت....

 دكتر ملکشاهی

 دكتر ملکشاهی پویایی گروه  21/1/31 9

 دكتر ملکشاهی اصول نیاز سنجی جامعه 2/2/31 11

 دكتر ملکشاهی ایمن سازی 3/2/31 11

 دكتر ملکشاهی پرستار بهداشت مدارس  11/2/31 12


