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 طبق زمانبندی آموزش در نيمسال تحصيلی  :پایان 3/9/76شروع كالس:

طبق جدول  تاریخ و ساعت امتحان: دانشکده پرستاری و مامایی :محل برگزاری كالس

 امتحانات 

دانشکده پرستاری و  محل برگزاری امتحان:

 اییمام

  پيامی ميترادکتر اسامي مدرسین:  پيامی ميترادکتر مسوول درس:

 1نظر به اینکه سالمت جامعه در گرو ارائه خدمات بهداشتی توسط نيروی انسانی آموزش دیده است در درس بهداشت جامعه  :واحد نظری شرح درس

ی ام های ارائه دهنده خدمات بهداشتی در جهان و ایران ، مراقبت های اوليه بهداشتمفاهيم ، نقش ها و فعاليتهای پرستار بهداشت جامعه و تيم بهداشت ، نظ

ش های ؛ فرایند آموزش بهداشت؛ اصول و روعه و الویت های بهداشتی در ایران، کاربرد فرایند پرستاری بهداشت جام5212و بهداشت برای همه تا سال 

  ی و بهداشت مدارس گنجانده شده است.؛ برنامه گسترش ایمن سازآموزشی بهداشت مادر و کودك

انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه بهداشت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا با به کار گيری اصول خدمات بهداشتی اوليه بتواند در  :نظری اهداف كلي

 قالب فرایند پرستاری بهداشت جامعه تدابير مناسب جهت حل مشکالت جامعه ارائه نماید.

 :شدهتدریس  یک از مباحثدانشجو بتواند در پایان هر  اف اختصاصي نظری:اهد

 تاریخچه بهداشت جامعه را به اختصار شرح دهد.   -

 مفاهيم بهداشتی، تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه ، نقش ها و فعاليتهای پرستار بهداشت جامعه در تيم بهداشتی را شرح دهد.   -

 دهد.   سالمت را ازدیدگاههای مختلف توضيح -

 طيف سالمت و بيماری را رسم کند.    -

 عوامل تعيين کننده سالمت را نام برده و نقش آنرا در سالمت تعيين کند.   -

 سطوح پيشگيری را تعریف و اقدامات مراقبت پرستاری در هر سطح را ذکر کند.   -

 را شرح دهد. مراقبت های بهداشت اوليه فلسفه و اصول و اجزا  -

 را نام برده و ویژگی های هر یک را با ذکر مزایا و معایب برشمارد. عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان نظام ها و سازمان های  -

 را نام برده و به اختصار شرح دهد.   نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمت -

 را شرح دهد.  فرآیند پرستاری در بهداشت جامعه مراحل  -

 ند.را ذکر ک اصول نياز سنجی بهداشت جامعه -



 را شرح دهد. برنامه گسترش ایمن سازی، چگونگی اجرای برنامه واکسيناسيون  -

 را شرح دهد.  بهداشت مدارس و نقش های پرستار بهداشت مدارس  -

 را شرح دهد. اهميت نقش پرستاردر حفظ و ارتقا سطح سالمت کودکان و پيشگيری از عوارض زیستی -

 را تعریف نموده مراحل تشکيل گروه را با  ذکر وظایف اعضا در هر مرحله شرح دهد.گروه و پویایی گروه  -

 را درجامعه مشخص نموده و نحوه کار با گروهها را شرح دهد.  گروههای آسيب پذیر -

 شیوه تدریس:

 حل مسئله  سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ ،

 وظایف دانشجویان:

 وهی، مطالعه مباحث درسی و رفع اشکال، ارائه کنفرانس در موضوعات تعيين شده و تازه های آموزشیحضور فعال در کالس، مشارکت در بحث گر

 : در واحد نظری شیوه ارزشیابي دانشجویان1

 ساعت تاریخ نمره روش

  طبق جدول امتحانات  07 آزمون پایان ترم 

   52 تکاليف کالسی 

   01 حضور فعال در کالس 

 

 

 مدرس موضوع جلسه عتسا تاریخ روز جلسه

معارفه،  تاریخچه بهداشت، تاریخچه پرستاری بهداشت جامعه، تعاریف  5-4 3/9/76 شنبه  5 اول

 و مفاهيم بهداشت ، نقشهای پرستار بهداشت

 دکتر پيامی 

 "     " سالمت  و عوامل موثر بر سالمت و بهداشت   " 12/9 " دوم

 "     " مفهوم بيماری " 19/9 " سوم

 "     " سطوح پيشگيری " 54/9 " ارمچه

کااربرد فرآیناد پرساتاری در بهداشات جامعاه و  اصاول نيااز ساانجی         " 1/8 " پنجم

 بهداشت جامعه

"     " 

 "     " نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمت " 8/8 " ششم

 "     " برنامه گسترش ایمن سازی، چگونگی اجرای برنامه واکسيناسيون " 12/8 " هفتم 

 "     " گروه و پویایی گروه " 55/8 " هشتم



 کنفرانس داشنجویی  نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان " 57/8 " نهم

اهميت نقش پرستاردر حفظ و ارتقا سطح سالمت کودکان و پيشگيری  " 6/7 " دهم 

 از عوارض زیستی

 کنفرانس دانشجویی 

 کنفرانس دانشجویی  بهداشت مدارس و نقش های پرستار بهداشت مدارس " 13/7 " یازدهم 

 کنفرانس دانشجویی  کار با گروههای آسيب پذیر " 52/7 " دوازدهم 

 منابع اصلی درس:) آخرین چاپ(  رفرنس:

 محسنی منوچهر . جامعه شناسی پزشکی و بهداشت . تهران: ا. طهوری. -

 ات بهداشتی. تهران : ا. ژرف. مير حسينی غالمرضا. اصول خدم -

 مک موری آن. پرستاری بهداشت جامعه : مراقبت های اوليه بهداشتی . ترجمه : آمنه انوشه و دیگران. تهران: ا. ارجمند .  -

 محمدی رخشنده. پرستاری بهداشت جامعه. تهران:ا. نشر نی. -

 .:ا. دانشگاه علوم پزشکی گيالن، رشت4-1پارك و پارك. درسنامه پزشکی و پيشگيری اجتماعی.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.  

 مدیر گروه : 

 معاون آموزشي دانشكده:

 


