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 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 دانشکده پرستاری ومامایی 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 بهداشت عمومي:   عنوان واحد درسی

 
 دانشکده پرستاری ومامایی 

 اتاق عمل رشته تحصیلی: تئوری  واحد درسی: نوع

  کارشناسی طقع تحصیلی:م کارورزی:  کارآموزی: عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:  عملی: 34: نظری        تعداد ساعت

  19  کد درس:

 

  1 پیشنیاز: ندارد

 

  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پرستاری رشته تحصیلی:  میترا پیامی بوساری نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی:  دکترا مقطع تحصیلی:

 payami@zums.ac.ir  پست الکترونیک: 423 -44133413 تماس: شماره

 مامایی-دانشکده پرستاریدانشگاه علوم پزشکی ، محل کار:

  دکتر میترا پیامی بوساری :نام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  5/11/79 ترکیبی مجازی وریحض
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 در این فرمت اولین بار است 5/11/79    

 اهداف آموزشي

 هدف کلي: 

 انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه بهداشت عمومي و مباني آن به دانشجو جهت توجه به لزوم رعايت مباني بهداشت فردي و 

  مت جامهه   عمومي در جهت ارتقا سال

)رفتاری( اهداف اختصاصي  

:موزشي انتظار میرود دانشجویان قادر باشندآدر پایان برنامه ی   

 حیطه شناختي:

 در ايران و جهان را به طوراختصاری شرح دهد  تاريخچه بهداشت عمومی  1
 عوامل موثر بر سالمت و بهداشت را ذکر نمايدو  2
 صار شرح دهد  فرايند اموزش بهداشت را نام برده و به اخت  3
 انواع پيشگيري را نام برده و به اختصار شرح دهد     4
 چرخه انتقال بيماريها و روش كنترل آنها را شرح دهد    5
 عفونتهاي بيمارستاني را تهريف نموده و روشهاي كنترل آن را شرح دهد    6
 اهميت جمع آوری بهداشتی انواع زباله را در سالمت جامهه شرح دهد   7
 ذکر نمايد  هريف نموده و انواع واکسن و نحوه تزريق و محل و دز تزريق را ايمن سازي را ت  8
 را تهريف نموده و انواع آنرا ذکر نمايد  مراقبتهاي بهداشتي اوليه   9

 را ذکر نمايد نظامها و سازمانهاي عرضه خدمات بهداشتي در ايران و جهان ويژگی های   11
  و ارکان آنرا توضيح دهد   بهداشت حرفه اي  11
 و ارکان آنرا توضيح دهد   ريت خدمات بهداشتي مدي  12
 را شرح دهد بهداشت محيط بيمارستانها نقش عوامل مختلف در   13
 را ذکر نموده و به اختصار شرح دهد   بهداشت مواد غذاييعوامل موثر بر   11

 حیطه ی عاطفي :

 واقف باشد. نقش بهداشت عمومی در ارتقا سالمت خود و مددجویان به اهمیت  .51

 بت نسبت به لزوم اتخاذ سبک زندگی سالم و رفتارهای بهداشتی کسب نمایدنگرش مث .51

:حرکتي یطه ی روانيح  

 رعایت اصول بهداشت فردی  .51

 رعایت اصول بهداشت عمومی در جامعه .81
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  روش های تدریس:

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

 گروهی  کنفرانس دانشجوییر) بنویسید(: سای 

 مواد و وسایل آموزشی:

 کتورژکامپیوتر و ویدئو پرو

 ماژیک و وایت برد

  تجارب یادگیری )حین تدریس(

 بهداشت کسب مهارت در ارائه کنفرانس، کار گروهی، آموزش 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 و شرکت فعال در کالسو مطالعه دروس تئوری جلسه قبل  پایه نظری دانش از برخورداری

 شرکت در امتحانات پایان ترم 

 ارائه کنفرانس 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 ، ارائه به موقع تکالیف، آمادگی پاسخ به سواالت شرکت فعال در کالس و حضور به موقع انتظارات: 

 دقیقه 1راحت با اعالم استاد به مدت خروج از کالس در یک نوبت در وقت است: مجازها

عدم استفاده  –عدم خوردن و اشامیدن در کالس و عدم صحبت و سوال غیر مرتبط  –عدم تاخیر و تعجیل در ورود و خروج کالس  محدودیتها:

 از گوشی همراه در کالس.

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

  

  فهرست منابع درسی:
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 نابع اصلي درس:) آخرين چاپ(م

 محسني منوچهر . جامعه شناسي پزشكي و بهداشت . تهران: ا. طهوري.آخرين چاپ -

 . انشتارات علوم پزشكي اصفهان . آخرين چاپ1عليپور ليلي و همكاران. پرستاري بهداشت جامعه  -

 بهنودي زهرا. بهداشت محيط . تهران: ا. بشرا -

 ع پسماندهاي بيمارستاني ترجمه حسن انصاري و فريدعبادي فرد آذر. تهران:ا. سماطبروس انت. گندزدايي و دف -

 محمدي رخشنده. پرستاري بهداشت جامعه. تهران: ا. نشرني -

 مير حسيني غالمرضا. اصول خدمات بهداشتي. تهران : ا. ژرف.  -

 : آمنه انوشه و ديگران. تهران: ا. ارجمند .  مك موري آن. پرستاري بهداشت جامعه : مراقبت هاي اوليه بهداشتي . ترجمه -

 ، رشت:ا. دانشگاه علوم پزشكي گيالن.4-1پارك و پارك. درسنامه پزشكي و پيشگيري اجتماعي.جلد  -

-Nies, MA. & McEwan, M.Community health nursing.Promoting the health of population. 

Phialdelphia:WB.Sunders co. 

-Stanhope M. & Lancaster, J. Community Health Nursing . St. Louis: Mosby co.  

-Lundy, K.S. & Janes, S. Community health nursing ; caring for the public health .Sunbury: Jones and 

Bartlett.  

- Sullivan, TR. Kriger, ER. Clinical environmental health and toxic expousure 

 روش ارزیابي:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 کنفرانس

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 
کنفرانس شفاهی و 

 کتبی

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... مي باشد(.02) نمره قبولي از    

 سی: حضور و غیاب کال

  نمره 5%

  : پرسش و پاسخو  مشارکت کالسی

 نمره 14%
 %25 و پروژه: عملی انجام تکالیف

 نمره %04 امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: - کوئیز:

 صورت می گیرد: طبق موارد زیر  ارزشیابی :درموا سایر

 های گروهیشرکت فعال در بحث 

 (کتبی) دوره پایان امتحان    
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 قع کنفرانس کتبی و شفاهی ارائه به مو  

:نظری زمانبندی جدول  

هجلس جلسه موضوع ساعت تاریخ روز   مدرسین 

ه یکشنب 1  11/11/89  11-9  پیامی و تاريخچه بهداشت ارائه طرح درس  

ه یکشنب 2  22/11/89  11-9  پيامی تعريف بهداشت ، جامعه ، بهداشت جامعه و بهداشت عمومی  

21/11/89  دوشنبه 2  11-9  پيامی عوامل موثر بر سالمتی 

ه یکشنب 4  7/12/89  11-9   تعطیل رسمی  

ه یکشنب 5  14/12/89 11-9  پيامی فرايند اموزش بهداشت 

هیکشنب 1  21/12/89 11-9  پيامی چرخه انتقال بيماريها و روش كنترل آنها  

هيکشنب 7  19/1/89 11-9  پيامی سير طبيهی بيماری و اصول پيشگيری 

هيکشنب 9  25/1/89 11-9  کنفرانس دانشجويی ايمنسازی  

هيکشنب 8  1/2/89 11-9   تهطيلی رسمی 

هيکشنب 11  8/2/98 بهداشتی خدمات عرضه های نظام و بهداشتی خدمات مديريت 11-8  دانشجويی کنفرانس   

هيکشنب 11  15/2/98 بيمارستان محيطی بهداشت 11-8  دانشجويی کنفرانس   

هيکشنب 12  22/2/98 آن كنترل روشهاي و بيمارستاني فونتهايع 11-8  دانشجويی کنفرانس   

هيکشنب 13 زايد مواد و زباله بهداشت 8-11 جبرانی  دانشجويی کنفرانس   

هيکشنب 11  1/2/98 غذايی مواد بهداشت 11-8  دانشجويی کنفرانس   

هيکشنب 15  11/2/98 حرفه بهداشت 11-8  دانشجويی کنفرانس   

  امتحان     11
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