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  شکده پرستاري ابهردان

) 2(طرح درس بهداشت جامعه   
  واحد 2: میزان واحد 

  نظري  :  واحد  نوع
  )1(پرستاري بهداشت جامعه : پیشنیاز 

جهت دستیابی به بهداشت و ارقاء سالمت در جامعه و تامین سالمت و بهداشت ، خـانواده از اهمیـت خاصـی     : شرح واحد
لذا آشنایی با مفاهیم خانواده ، انواع خانواده هاي . اصلی تشکیل دهنده جامعه است برخوردار است ، چرا که خانواده واحد 

در طـی ایـن   . آسیب پذیر ، مشکالت بهداشتی آنان و روشهاي حل و کاهش مشکالت آنان براي پرستاران ضروري اسـت  
دانشـجویان توانـایی الزم را   درس ، تالش بر آن است تا با ارائه مفاهیم و مباحث ضروري در خصوص بهداشت خانواده ، 

  . جهت انجام مداخالت مناسب و رفع مشکالت خانواده کسب نمایند 
  : هدف کلی 

در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود ضمن آشنایی با مفاهیم خـانواده ، انـواع خـانواده هـاي آسـیب پـذیر و       
رسی و شناخت ، تشخیص مشکالت بهداشتی و برنامه ریزي مشکالت آنان قادر باشند بعنوان پرستار بهداشت جامعه در بر

حل مشکالت خانواده را به عهده گرفته و مهارت الزم در حل مسائل و معضالت بهداشتی خانواده از طریقبازدید منـزل و  
  . فرایند پرستاري کسب نمایند 

  
  :در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود  :ویژه  اهداف

  . یدگاه هاي جامعه شناسی ، پرستاري و اسالم مقایسه کنند خانواده را از د -1
 . انواع خانواده و وظایف و مشکالت آنان را منورد بحث قرار دهند  -2

 . سه تئوري مهم در بررسی خانواده را بر اساس مطالب مطرح شده در کالس بایکدیگر مقایسه نمایند  -3

 . خصوصیات کلی خانواده را به تفصیل شرح دهند  -4

 . رستار بهداشت خانواده را در رفع مشکالت خانواده به تفضیل بیان کنید نقش پ -5

 . با یکدیگر مقایسه نمایند » دووال « وظایف تکاملی و مشکالت بهداشتی انواع خانواده را براساس چرخه تکاول  -6

 . الگوهاي ارتباطی در خانوده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند  -7

 . ه طور کامل مورد بحث قرار دهند فرایند نقش در خانوده را ب -8

 . عوامل موثر بر خانواده را تجزیه و تحلیل نمایند  -9
 . بیماریابی و غربالگري در خانواده و نقش پرستار بهداشت را در این خصوص شرح دهند  -10

 . بازدید منزل و فرایند پرستاري را در حل مشکالت بهداشتی خانواده بکاري گیرند  -11

 . خانواده و نحوه تطبیق خانواده با بحران را توضیح دهند  نقش پرستار در بحران -12

 . نقش پرستار در رفع عوارض ناشی از اعتیاد بر خانواده را مورد بررسی قرار دهند  -13

 . تاثیر سوء رفتار زنان و کودکان را بر سالمت خانواده مورد بررسی قرار دهند  -14

 . نقش پرستار بهداشت را در رفع نیازهاي خانواده در مراحل مختلف زندگی را بیان کنند  -15

 . نقش پرستار بهداشت را در رفع نیازهاي بهداشتی انواع خانواده هاي آسیب پذیر را شرح دهند  -16

 . گروه ، انواع مختف آن و نحوه پویایی گروه هاي مختلف را شرح دهند  -17
 . قش آن در پیشگیري و از بیماریها ارتقاء سالمت را توضیح دهند مفهوم اقتصاد بهداشت و ن -18
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  : روش آموزش 
  پرسش و پاسخ  –بحث گروهی  –سخنرانی 

  
  :وسایل کمک آموزشی 

  اسالید و ویژوالیزر  –اورهد  –پروژوکتور  –وایت برد 
  

  :تکالیف دانشجو 
 حضور به موقع در کالس                         -1
  شرکت فعال در بحث هاي گروهی کالس  -2
  آمادگی جهت آزمون میان ترم  -3
  هی تهیه مقاله مرتبط با سر فصل درس و ترجمه آن بصورت گرو -4

الزم به ذکر است که ارائه و انجام تکالیف آموزشی جهت موفقیت در کالس و کسب حداقل آنها الزامی است ، دریافت 
نمره نمره امتان پایان  20نمره از  10حداقل . از امتیاز امتحان پایان ترم است %  50نمرات تکالیف منوت به کسب حداقل 

  ) ر انجام و ارائه شوند کلیه تکالیف می بایست در زمان مقر( ترم 
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) 3( طرح درس بهداشت جامعه   
  

  )3(پرستاري بهداشت جامعه : نام درس 
  نظري واحد   1:واحد  نوع

و اپیدمیولوژي آگاهی الزم را داشـته باشـند و   ) 1(و ) 2(دانشجویان باید از کلیات دروس بهداشت جامعه  :رفتار ورودي 
  .کارآموزیهاي مربوطه را گذرانده باشند

  
  : هدف کلی 

دانشجویان . و مهارتهاي الزم در زمینه بهداشت جامعه می باشدانتقال دانش  )3(پرستاري بهداشت جامعه هدف از تدریس 
در طی این دوره با نقشهاي پرستار بهداشت در ارتباط با مسائل بهداشت محیط در جامعه و عوامـل مـوثر بـر آن آشـنا     

معـه  خواهند شد تا با استفاده از دانش و آموخته هاي بهداشتی بتواننـد در جهـت تشـخیص و حـل مشـکالت بهداشـتی جا      
  .راهکارهاي ممکن را با تکیه بر اصول فرآیند پرستاري ارائه دهند

  
  :در پایان درس دانشجو قادر خواهد بود  :جزئی  اهداف

نقش خود را به عنوان پرستار جامعه در بررسی و شناخت و تشخیص مشکالت بهداشتی و برنامه ریزي آن  .1
 . را در جامعه بداند

 .و معضالت بهداشتی جامعه کسب نمایدمهارتهاي الزم را در حل مشکالت  .2

 .مشکالت عمده بهداشتی محیط را لیست کند .3

  
  
  

  جدول و زمانبندي جلسات
مقدمه ، اهمیت بهداشت محیط و نقش آن بر سالمت ، تعریف اکولوژي و ارکان آن و چگونگی ارتباط آن   جلسه اول

  با بهداشت جامعه ، بهداشت زباله و مواد زائد 
  آب و روش هاي تصفیه آن ، بهداشت هوا  بهداشت  جلسه دوم
بهداشت صوت و خطرات ناشی از تشعشع و روش هاي پیشـگیري از آن ، خـواص فاضـالب و روش هـاي       جلسه سوم

  تصفیه آن 
  بهداشت اماکن عمومی و مسکن و بهداشت روستا و خاك   جلسه چهارم
  ل آن ، امتحان میان ترم بهداشت محیط بیمارستان ها ، ناقلین فیزیکی و کنتر  جلسه پنجم
  بهداشت حرفه اي و آسیب هاي شیمیایی و فیزیکی موجود در محیط و روش هاي مبارزه با آن   جلسه ششم
  ، بهداشت تغذیه و مواد غذایی ) سیل ، زلزله ( بالیاي طبیعی و اقدامات الزم در شرایط اضطراري   جلسه هفتم

  ریت خدمات بهداشتی پژوهش در پرستاري بهداشت ، مدی  جلسه هشتم
  امتحان   جلسه نهم 

  
  
  
  
  



  
  : روش آموزش 

   .خواهد بود   power pointبحث گروهی با استفاده از وسایل کمک آموزشی اورهد و ترانس و نرم افزار  –سخنرانی 
  

  اورهد ، وایت برد ، کامپیوتر  :وسایل سمعی و بصري مورد نیاز 
  

  :ارزشیابی روش
 نمره  1                     حضور به موقع در کالس .1
 نمره  2ارائه کتبی ترجمه                                 .2

 نمره  2امتحان میان ترم                                   .3

 نمره  1مشارکت فعال در کالس                        .4

 نمره  14امتحان                                                .5

زمان  شرکت در بحث گروهی و پرسش و پاسخ ، مطالعه رفرنس هاي معرفی شده ، ترجمه کتبی در: الیف دانشجویان تک
   .تعیین شده 
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