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  (Course Plan)طرح دوره    

 
 مشخصات کلی:

 گروه آموزشی: بهداشت جامعه و سالمندی نام دانشکده: پرستاری و مامایی 

 رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری سالمت جامعه نام درس: پرستاری 

 

 مشخصات درس:

 پیش نیاز: ندارد 5/1تعداد واحد: سالمت جامعهپرستاری نام درس:

 11 یک مهرگروه 91-91ساعت  هاسه شنبه ، 9011-9911سال تحصیلی: دوم :     نیمسال زمان برگزاری 

 نام مدرس یا مدرسین : دکتر فاطمه پاشایی ثابت، دکتر راضیه السادات حسینی 

 راضیه السادات حسینینام مدرس مسوول درس : دکتر 

 ra.hosseiny@yahoo.com شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

ده پرستاری و کتهران. خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان شهید رشید یاسمی، جنب بیمارستان سوختگی مطهری، دانش

 906، اتاق مامایی، نیم طبقه ششم
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 اهداف درس :

 هدف کلی : 

دانشجو با به کارگیری اصول خدمات بهداشت اولیه در قالب انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه سالمت جامعه و مبانی آن به 

 ت حل مشکالت سالمت جامعههفرآیند پرستاری و مبتنی بر شواهد و اجرای تدابیر مناسب ج

 : 1اهداف اختصاصی

 اشنایی با پرستاری سالمت جامعه و گستره کاری ان .1

 آشنایی با مفاهیم سالمت و طیف سالمت و بیماری  .2

 پیشگیری از بیماری ها،  مراقبتهای بهداشتی اولیهآشنایی با اصول  .3

 آشنایی با مفاهیم اقتصاد سالمت، حفظ و ارتقا سالمت .4

 آشنایی با نقش ها و فعالیتهای پرستار جامعه و تیم سالمت،  .5

 آشنایی با نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت و نیازهای بهداشتی  .9

 آشنایی با فرایند آموزش به بیمار .7

 مفاهیم ایمن سازیآشنایی با  .8

 آشنایی با اصول بهداشت مدارس .6

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 حضور در کالس

 مشارکت در مباحث کالسی

انجام تکلیف محوله )ارائه یک مقاله جدید در خصوص مباحث مطرح شده در طرح درس با تائید استاد همان مبحث به صورت 

 کتبی یا ارائه در کالس(

 پاسخ به تمرین ها 

 

 

 ارزشیابی دانشجو :

 درصد از نمره کل مبنای ارزشیابی

 95 آزمون پایانی

 ندارد آزمون یا آزمون های میان ترم

 15 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم

 20 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 

 

 

 

 

 

                                                 

 اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم شده است .منظور از اهداف 1 
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 . تهران. نشر جامعه نگر3و  2، 1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه  .1360ایلدر آبادی اشحاق، 

 . تهران. نشر. پرستاری بهداشت جامعه النکستر بر اساس سرفص دروس و منابع کارشناسی ارشد1388حسینی وحیده و جعفری ورجوشانی نسرین، 

 (.2و 3و 1جامعه نگر )جلد 

 تی. ویرایش دوم. تهران. اندیشه رفیع.. اصول و کلیات خدمات بهداش1389آقا مالئی تیمور، 

Maurer F A and Smith C M. 2013. Community/Public health nursing practice: health for families and 

population. 4th Ed. Saunders.  

Nies M A. McEwen M. 2010. Community/Public Health Nursing: Promoting the health of population; 5th 

Ed. Saunders. 

 1368اسحاق ایلدر آبادی انتشارات جامعه نگر سال  3-2-1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 

 االت داخلی و خارجی معتبر و مرتبکلیات متون و مق

 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

 1400-66سال تحصیلی  اولنیمسال                                       سالمت فرد و خانوادهنام درس:  

 68 بهمنکارشناسی پرستاری  

 مدرس عنوان ساعت تاریخ جلسه

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

-10سه شنبه ها  31/1/1400 1

12 
پرستاری بهداشت جامعه، تاریخچه، وظایف و نقش های 

 جامعه  و وضعیت در ایرانپرستار بهداشت 

 ...... دکتر حسینی

-10سه شنبه ها  7/2/1400 2

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر حسینی تعریف سالمت و طیف سالمت و بیماری

-10سه شنبه ها  21/2/1400 3

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر حسینی تعریف مراقبتهای بهداشتی اولیه و وضعیت آن در کشور ایران

-10سه شنبه ها  28/2/1400 4

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر حسینی تعریف پیشگیری، سطوح  و راهبردهای مرتبط با آن

-10سه شنبه ها  4/3/1400 5

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر حسینی نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمت

-10سه شنبه ها  11/3/1400 9

12 

 آمادگی جلسه قبل حسینیدکتر  پرستار بهداشت جامعه و اقتصاد سالمت

-10سه شنبه ها  18/3/1400 7

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی مفاهیم گروه، پویایی و کار با گروههای آسیب پذیر

-10سه شنبه ها  25/3/1400 8

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی عوامل تعیین کننده سالمتی )زیستی، فرهنگی، اجتماعی ...(

-10شنبه ها سه  1/4/1400 6

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی اشنایی با  نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت

-10سه شنبه ها  8/4/1400 10

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی اصول نیاز سنجی بهداشتی جامعه

-10سه شنبه ها  15/4/1400 11

12 

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی ایمن سازی و واکسیناسیون
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-10سه شنبه ها  22/4/1400 12

12 

اهمیت پرستتتتار در حفظ و ارتقا ستتتالمت و رشتتتد کود  و 

 بهداشت مدارس

 آمادگی جلسه قبل دکتر پاشایی

هار گذدری اودهد شد و محاودی دن  LMSکارگاه آموزشیی نش  ررساار در رششیی اانودده و اامهه هه وور  دالیی  در  

 در سئودال  رایان ترم قردر ددده اودهد شد

 

 ماهاقبا دعیم اودهد شد  تاریخ دماحان رایان ترم: 


