
1 
 

 

 دانشکده پرستاری و مامایی زنجان

 پرستاری سالمت جامعهگروه آموزشی: 

  Course Plan طرح دوره

  

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاریرشته تحصیلی:  بهداشت محیطپرستاری و  عنوان واحد درسی:

 کارشناسیمقطع تحصیلی:   اجباری -اختصاصینوع واحد درسی: 

 4 ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  ازیمج  عملی: 1نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
  سال: کارآموز      ساعت 11

  بخش:

 

 کد درس:
1191531 

 پیشنیاز: 

- 

برنامه آموزشی توسط  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/1931 وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر:  سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت جامعه رشته تحصیلی:  معصومه مقدمام و نام خانوادگی: ن

 مربی هیات علمیرتبه علمی:  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 

 03091590190شماره تماس: 
                پست الکترونیک:

masoumemoqaddam@gmail.com     
 

    دانشکده پرستاری زنجان   آدرس محل کار:

 خانم مهدیزادهدگی سایر مدرسان:  نام و نام خانوا

 :روش برگزاری برنامه
تاریخ تدوین طرح 

 :درس

 01/11/1933 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1939 

 

 

شماره 

 جلسات

بازنگری 

 شده:

 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/1939 



2 
 

 موزشیاهداف آ

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

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 شنا شود.مفاهیم بهداشت محیط آبا  -1

 سد.اکوسیستم و بحران محیط زیست را بشنا -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. بهداشت اماکن عمومی و مسکنبا 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.ناقلین فیزیکی و کنترل آن)مبارزه با بندپایان، جوندگان و حشرات(با راههای مبارزه با  -12

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

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

 :حیطه روانی حرکتی 

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

 .توجه به دستورالعمل انجام دهد را با 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 الزم اقدامات -7

   

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی سامانه های آموزشی رسمی

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 
وایت 

 بورد
 تصویر/ عکس

 کاتالوگ/

 بروشور

نمودار/ 

 چارت

 اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی
بیمار استاندارد 

 شده

بیمار 

 واقعی
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 سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 جامعه آزمایشگاهی بالینی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 ارائه درس در سامانه نوید -1
 ارائه بازخورد به تکالیف کالسی -2
 واالت دانشجویانپاسخ به س -3
 برگزاری کوئیز در سامانه نوید -4
 برگزاری آزمون در سامانه نوید -5

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 تایید مطالعه مطالب در سامانه نوید    -1

 دانلود مطالب درسی از سامانه در بازه زمانی تعیین شده  -2

 بازه زمانی تعیین شدهو پرسش و پاسخ به صورت مجازی در   گروهی بحث در مشارکت   -3

 به صورت مجازی در وقت تعیین شده گروهی پروژه ارائه  -4
 شرکت در امتحان کوئیز به صورت مجازی  -5

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 فعال کردن تیک مطالعه، انجام به موقع تکالیف و شرکت در امتحان کوئیز: انتظارات

 علمی جهت جستجوی موارد در بحث های گروهیاستفاده از کتاب و سایتهای معتبر : مجازها

  عدم پاسخ دهی خارج از زمان تعیین شده و عدم کپی برداری از پاسخ تکالیف سایر دانشجویان  - محدودیتها:

 دروس عملی/ آزمایشگاهی/ بالینی/ عرصههای ایمنی توصیه

 
  19یشگیری از ابتال به کووید استفاده از وسایل حفاظت فردی)ماسک، دستکش، شیلد( در محیط کار جهت پ 
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 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

 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

  

 یابیروش ارز

 گسترده

 پاسخ
 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

Key 
Feature 

OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS Clinical Work Sampling 

Log Book 361 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

، پرسیدن سواالت مرتبط با محتوای دروس برگزاری امتحان کوئیز، ترجمه مطالب مرتبط با دروس ارائه شده در کالس مجازی :یابیسایر روش های ارز

 ارائه شده

 

 ( 9 نمره،  عملی:  ، 10 نمره: نظری 00) از بارم بندی نمره 

 نمره 4/0کار عملی:  نمره   0 :تکالیف کالسی نمره 1/1: حضور و مشارکت فعال

 نمره 0 کوئیز: 
 نمره :/ دورهامتحان میان ترم 

 
 نمره 10 :/ دورهامتحان پایان ترم

 سایر موارد:
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  نظریبرنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1 
 ارائه طرح درس

 زیست، آلودگی خاک محیط و بحران اکوسیستم – محیط بهداشت مفاهیم 

 

  و پرتوها صوتی لودگی آ -آلودگی هوا  2

  فاضالب بهداشت آب ، 3

  شیمیایی فیزیکی، های آسیب زائد، مواد و زباله بهداشت 4

  و مسکن عمومی اماکن بهداشت -و روستا شهر بهداشت 5

  و کنترل آنها یکیزیف نیناقل -غذایی مواد بهداشت 6

   یاضطرار طیو اقدامات الزم در شرا یعیطب یایبال -  یبهداشت حرفه ا 7

  بیمارستانی های عفونت کنترل و ها بیمارستان محیط بهداشت 8

 

 

 

 


