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 پرستاری و مامایی زنجان دانشکده

 سالمت جامعهگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 : پرستاری و مامایی زنجان  دانشکده بهداشت محیطپرستاری و  عنوان واحد درسی:

 پرستاری رشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 کارشناسی  مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی:  1نظری: : تعداد واحد

 کارورزی: کارآموزی: عملی: 11 نظری: :      تعداد ساعت
ترم 

 4تحصیلی
 کارورز کارآموز

    -پیشنیاز:   11 کد درس:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت جامعه رشته تحصیلی: معصومه مقدم نام و نام خانوادگی:

 مربی هیات علمی ه علمی:رتب کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی:

 masoumemoqaddam@gmail.comپست الکترونیک: 54171412040تماس: شماره

 دانشکده پرستاری و مامایی   محل کار:

 معصومه مقدم :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 تاریخ  71/11/42 بیترکی مجازی حضوری 
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 اهداف آموزشی

 محیط بهداشت مفاهیم به درس این. است برآن موثر عوامل شناخت و محیط بهداشت اصول رعایت سالم جامعه یک بنای زیر: درس شرح        

و بحران ها می  یای طبیعیاماکن عمومی و مسکن، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و سالمتی در بال  و کار زیست

 پردازد.

 آشنایی دانشجویان پرستاری با عوامل محیطی تاثیرگذار بر سالمت و روش مواجه با آن  هدف کلی:       

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 شناختی حیطه:  

 شنا شود.مفاهیم بهداشت محیط آبا  -1

 اکوسیستم و بحران محیط زیست را بشناسد. -2

 نسبت به آلوده کننده های خاک و هوا آگاهی داشته باشد. -3

 آلودگی صوتی، پرتوها و نور را نام ببرد. -4

 و راههای کنترل آن را بداند. آسیب های شیمیایی -5

 و اهمیت رعایت آن را بیان کند. بهداشت آب و فاضالب -6

 آشنا شود. و مسکن بهداشت اماکن عمومیبا نحوه کنترل  -7

 آشنا بوده و نام ببرد. سالمت مواد غذاییشیوه حفظ و رعایت  -8

 آشنا باشدبهداشت مراکز بهداشتی درمانی با  -9

 را بیان کند کنترل عفونتنحوه   -11

 و نحوه ارزیابی آن را بررسی کند. بهداشت حرفه ای -11

 اشنا شود.جوندگان و حشرات( ناقلین فیزیکی و کنترل آن)مبارزه با بندپایان،با راههای مبارزه با  -12

 را بداند. در شرایط ضروری)سیل و زلزله( الزم و اقداماتآشنا بوده بالیای طبیعی با  -13
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 عاطفی حیطه: 

 به رعایت بهداشت محیط در جهت حفظ سالمت افراد جامعه باور داشته باشد. -1

 حرکتی روانی حیطه: 

 .اقدامات الزم جهت کنترل اسیب های شیمیایی را انجام دهد -1

 .را با توجه به دستورالعمل انجام دهد فاضالب و آب بهداشتکنترل  -2

 .را بطور مناسب اجرا کند مسکن و عمومی اماکن بهداشت کنترل -3

 .را کنترل کند غذایی موادبهداشت  -4

 انجام دهد. را عفونت کنترلراههای مختلف  -5

 .دهد انجام دستورالعمل به توجه با را بررسی بهداشت حرفه ای -6

 انجام دهد. زلزله و سیلمثل  ضروری شرایط در را زمال اقدامات -7

 

 

 روش های تدریس:

                                                              نمایش عملی                                                                                          ایفای نقش                                                                بحث گروهی                                                           پرسش و پاسخ                                                                                               سخنرانی
                                  Bedside teaching                                     شبیه سازی شده             بیمار                                                                         کارگاه آموزشی 

               پخش کلیپ مربوطه، پر کردن پرسشنامه  سایر) بنویسید(:   

 مواد و وسایل آموزشی:

 پاورپوینت ، برد وایت

 



4 
 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالس در فعال و بموقع حضور -1

 کوئیز -2

 کنفرانس -3

 مشارکت در بحث گروهی -4

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

  جلساتطی  در غیبت عدم ،در کالس موقع به ورحضانتظارات: 

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 محدودیتها:

 .کسرخواهدشد کل نمره از دانشجو توسط آن از استفاده درصورت و بوده ممنوع کالس در موبایل از استفاده -1 

 .شد خواهد حذف دانشجو برای ریتئو واحد آموزش قوانین با مطابق مجاز حد از بیش غیبت صورت در -2

 در صورت عدم رعایت اصول اخالق در کالس درس از نمره کل کسر خواهد شد. -4

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 جامعه نگر نشر تهران. محیط بهداشت پرستاری. و حسینی
 سالمی نشر تهران. 3 جامعه بهداشت پرستاری. م روحانی. ن سلمانی. ن جعفری. و حسینی
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 1386. دوم چاپ. بیماریها مدیریت مرکز نشر. بیمارستانی عفونتهای مراقبت نظام کشوری راهنمای. همکاران و م زهرایی. ح اصل معصومی

 نشرنی:تهران.3جامعه بهداشت پرستاری اسماعیل پیشه دل و پریوش -سرشت حلم

  

 

 روش ارزیابی:

 %65 امتحان -1

 % 11 گروهی های بحث در فعال شرکت -2

 % 11کوئیز   -3

 % 11کنفرانس  -4

 %5 کالسی حضور -5
 

 

مشاهده 

 عملکرد

)چک  

 لیست(

 مصاحبه 

 ) شفاهی(

  
 تشریحی

گسترده 
 کوته پاسخ  چند گزینه ای  جورکردنی 
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 پاسخ

 

 

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 02، برابر 02) نمره قبولی از    

 ضور و غیاب کالسی: ح
و ارائه مصاحبه  مشارکت کالسی

  انجام داده :
 و پروژه: عملی انجام تکالیف

  امتحان پایان ترم:  کوئیز: 
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

 مدرسين موضوع جلسه ساعت روز جلسه

 جلسه ی اول

 

 – محيط بهداشت مفاهيم -درس اهداف و تکاليف شرح -معارفه 21-21 چهارشنبه

 ، آلودگی خاکزیست محيط بحران و اکوسيستم

 معصومه مقدم

 جلسه ی دوم
 

 مقدم معصومه پرتوها و صوتی لودگی آ -آلودگی هوا  21-21 چهارشنبه

 جلسه ی سوم

 
 

 مقدم معصومه فاضالب آب ، بهداشت 21-21 چهارشنبه

 مقدم معصومه شيميایی کی،فيزی های آسيب زائد، مواد و زباله بهداشت 11-12 چهارشنبه چهارم ی جلسه

  مقدم معصومه مسکن و عمومی اماکن بهداشت -روستا و شهر بهداشت 21-21 چهارشنبه پنجم ی جلسه

 مقدم معصومه و کنترل آنها یکیزيف نيناقل -غذایی مواد بهداشت 21-21 چهارشنبه ششم ی جلسه

هفتم یجلسه   طیاقدامات الزم در شرا و یعيطب یایبال -  یبهداشت حرفه ا 21-21 چهارشنبه 

  یاضطرار

 معصومه مقدم

 تمشجلسه ی ه
 

 مقدم معصومه بيمارستانی های عفونت کنترل و ها بيمارستان محيط بهداشت 21-21 چهارشنبه

 


