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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 : بهداشت جامعه و سالمندیگروه آموزشی : پرستاری و مامایی نام دانشکده

 : کارشناسی پرستاریرشته تحصیلی : پرستاری و بهداشت محیطنام درس

 

 مشخصات درس:

 ندارد پیش نیاز: 1تعداد واحد: پرستاری و بهداشت محیطنام درس:
 19 همنبگروه اول  91-91ها ساعت  شنبه هادو ، 9011-9911تحصیلی: سال  دوم:     نیمسال زمان برگزاری 

 ،دکتر راضیه السادات حسینی،  دکتر فاطمه پاشایی ثابتنام مدرس یا مدرسین : 

  دکتر فاطمه پاشایی ثابتنام مدرس مسوول درس : 
 pashaii1392@gmail.comشماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

تهران. خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، خیابان شهید رشید یاسمی، جنب بیمارستان سوختگی مطهری، دانشکده 
 308اخلی د، شتمهپرستاری و مامایی، نیم طبقه 
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 اهداف درس :

 هدف کلی : 
 آشنایی دانشجویان پرستاری با عوامل محیطی تاثیر گذار بر سالمت و روش مواجهه با آن 

 : 1اهداف اختصاصی
 آشنایی با مفاهیم کلی بهداشت محیط زیست  و کار .1
 آشنایی با بهداشت اماکن عمومی و مسکن .2
 آشنایی با بهداشت مواد غذایی .8
 آشنایی با بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی .4
 سالمت در بالیای طبیعی و بحران آشنایی با .5
 آشنایی با مواجهات شغلی  .6

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :
 حضور در کالس

 مشارکت در مباحث کالسی
ین ها   دقیقا در زمان مقررپاسخ به تمر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به  

 کوچکتر تقسیم شده است . اجزاری
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 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل مبنای ارزشیابی
 55 آزمون پایانی

 ندارد ترمآزمون یا آزمون های میان 
 10 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم

 15 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین
 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

1. Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, public Health nursing: population Health care 
Community , 8 th edition 

2. Elizabeth T.Anderson, Judith M. Mc Farlane. Community As client: application of the 
nursing process, last Ed, 

 1833اسحاق ایلدر آبادی انتشارات جامعه نگر سال  8-2-1ستاری بهداشت جامعه ردرسنامه پ .8
 کلیات متون و مقاالت داخلی و خارجی معتبر و مرتبط .4
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 12-10دوشنبه ها دروس جدول زمان بندی 

یخ شماره جلسه یس عنوان مطلب ساعت تار  نام مدرس روش تدر
مفاهیم  شرح وظایف دانشجو،درس،طرح آشنایی با  12-10 33-11-18 1جلسه 

 بهداشت محیط، اکوسیستم و بحران محیط زیست
سخنرانی، پرسش 

و پاسخ، 
پاورپوینت ، 

صداگذاری شده 
 یا بی صدا

 دکتر حسینی

آشنایی با بهداشت اماکن عمومی و مسکن و بهداشت  10-12 33-11-20 2 جلسه
 روستا

 دکتر حسینی ""

آشنایی با بهداشت و سالمت مواد غذایی از تولید تا  10-12 33-11-25 8جلسه 
مصرف، بیمار یهای منتقله از راه ناقلین فیزیکی و کنترل 

 آنها،

 دکتر حسینی ""

بهداشتی و درمانی و کنترل آشنایی با بهداشت مراکز  10-12 33-12-4 4جلسه 
 عفونت

 دکتر حسینی ""

 دکتر پاشایی "" آشنایی با آلودگی هوا و خاک 10-12 33-12-11 5جلسه 
 دکتر پاشایی "" آشنایی با آلودگی صوتی، نوری ، پرتوها 10-12 33-12-13 6جلسه 
آشنایی با آسیبهای شیمیایی، بهداشت آب و فاضالب؛  10-12 33-12-25 5جلسه 

 بیماری ها و چالش های جهانی
 دکتر پاشایی ""

-1-16 3جلسه 
1400 

 دکتر پاشایی "" مدیریت حوادث و بحران هابهداشت حرفه ای،  12-10

بارگذاری می شود و در امتحان کتبی پایان ترم گنجانده خواهد  LMSدر سامانه  یا افالین جهات شغلی به صورت افالیناکارگاه آشنایی با مو 
 شد
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 توجه:

 آنالینمی باشد که در جلسات  آنالینسوم کالسها به شکل آمورش  دوحداقل  روش تدریس شامل حضوری یا مجازی می باشد. .1
کالس ها ضروری می  آنالین پردازند. حضور دانشجویان در جلساتهماهنگ شده،  دانشجویان محترم می توانند به رفع اشکال نیز ب

 باشد. 
صرفا از طریق سایت ال ام اس بازیابی می شود و به تمرینها و پاسخهایی که خارج از محل مذکور یا خارج از کلیه تمرین ها و تکالیف  .2

 .لق نخواهد گرفتنوان و تحت هیچ شرایطی نمره ای تعزمان مقرر، پاسخ داده شود به هیچ ع

 

 

 (lesson Plan) درس طرح
 کارشناسی پرستاری مقطع تحصیلی: جامعه و سالمندیبهداشت گروه آموزشی : پرستاری و مامایی نام دانشکده :

 ندارد پیش نیاز: پرستاری و بهداشت محیط نام درس :
 ، خانم دکتر فاطمه پاشایی ثابت: خانم دکتر راضیه السادات حسینینام مدرس 

 کتر فاطمه پاشایی ثابتد: ولئنام مدرس مس
 عوامل محیطی تاثیر گذار بر سالمت و روش مواجهه با آنآشنایی دانشجویان پرستاری با : هدف کلی درس

 

شماره 
 جلسه

یس اهداف ویژه اهداف بینابینی  تکلیف / پروژه رسانه آموزشی روش تدر

آشنایی با درس،  9
مفاهیم بهداشت 

محیط، اکوسیستم و 
 بحران محیط زیست

 با را محیط بهداشت درس اهمیت
 .دهید توضیح مثال

 تعریف را محیط بهداشت مفاهیم
 .کند

 را بیوسفر و اکولوژی اکوسیستم،
 .کند توصیف

 بهداشت تخصصی های چالش
 .ببرد نام را محیط

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ، 

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

  مشارکت در کالس،  -
مشارکت در بحث گروهی 

کالس برگذاری در صورت 
 آنالین

 انجام تکالیف یا پروژه ها
 پاسخ به تمرین 
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 بر آن تأثیر و زیست محیط بحران-
 ببرد نام را انسان سالمتی

آشنایی با آلودگی هوا و  1
 خاک

 های خاک و  آالینده بندی تقسیم
 .دده شرح را هوا

 شرح را هواخاک و  آلودگی منابع
 .دده

 شرح را هوا خاک و آلودگی اثرات
 .دده

 بر را و خاکهوا آلودگی تأثیر
 .دده شرح انسانها سالمت

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 تمرینپاسخ به 

آشنایی با آلودگی  9
 صوتی، نوری ، پرتوها

 های جنبه از را سروصدا اثرات
 .دهد شرح مختلف

 .دهد شرح را صدا و سر با مبارزه
 را پرتوها مقابل در افراد اظتحف

 .دهد شرح
 .دهد شرح را پرتوزا مواد منابع

 دهد شرح را نوری آلودگی

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 
پرسش و سخنرانی، 

 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین

آشنایی با آسیبهای  0
شیمیایی، بهداشت آب 
و فاضالب؛ بیماری ها 

 و چالش های جهانی

 .دده شرح را آشامیدنی آب منابع
 .دده شرح را سالم آب ویژگی
 .دهد شرح را آب آلودگی منشأء

 .دهد شرح را آب سختی
 .دهد شرح را کلرزنی
 را فاضالب آوری جمع اهمیت

 .دده شرح
 بیماری بروز بر را آلوده آب نقش

 .دده شرح ها

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین

آشنایی با بهداشت  5
اماکن عمومی و 

 مسکن

معیارهای بهداشت مسکن را 
 توضیح دهد

مسکن و وضعیت سالمت افراد را 
 توضیح دهد

محیط زیست و وضعیت سالمت 
 افراد را شرح دهد

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین
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آشنایی با بهداشت و  6
 سالمت مواد غذایی

مفاهیم بهداشت و سالمت مواد 
و لیست می  شناسدغذایی را می 

 کند
ارتباط تغذیه با بهداشت و سالمت 

 را شرح دهد
عوامل موثر بر تغذیه انسان را شرح 

 دهد
 غلل سو تغذیه را نام ببرد

روش های نگهداری مواد غذایی زا 
 شرح دهد

مواد غذایی را روش های نگهداری 
 شرح دهد

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین

آشنایی با بهداشت  7
بهداشتی و  مراکز

درمانی و کنترل 
 عفونت
 بهداشتی دفع با آشنایی

 مرکز بهداشت ، زباله
 و درمانی بهداشتی

 کنترل
 عفونت

با مفاهیم مهم در حیطه بهداشت 
حیط درمانی اشنا داشته و عدم م

 قهای احتمالی را نام بردتطاب
 .دهد شرح را زباله دفع مراحل

 نام را زباله دفع های روش انواع
 .دببر

 به زباله دفع از ناشی ت خطرا
 .دهد شرح را غیربهداشتی طریق
 شرح را جامد زاید مواد بندی طبقه
 .دهد

 بهینه ویژه اساسی کارهای راه
 شهری جامد مواد مدیریت سازی

 دهد شرح را

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 

 صدا پاورپوینت بی

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین

آشنایی با بهداشت  9
 حرفه ای،

 بالهای با آشنایی 
 و طبیعی

 در الزم اقدامات
 شرایط

اهداف بهداشت حرفه ای را شرح 
 دهد

بیماری های محیط اختالالت و 
 کار را شرح دهد

وامل زیان آور فیزیکی در محیط ع
 کار را نام ببرد

آموزش مجازی 
 (آنالین)افالین یا 

سخنرانی، پرسش و 
 پاسخ،

pdf  ،word ، 
پاورپوینت با صدا ، 
 پاورپوینت بی صدا

مشارکت در کالس،    -
مشارکت در بحث گروهی 
در صورت برگذاری کالس 

 آنالین
 انجام تکالیف یا پروژه ها

 پاسخ به تمرین
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 و حوادث -اضطراری
 سوانح

 .ببرد نام را طبیعی بالیای انواع 
 طبیعی بالهای از حاصل عوارض

 .دهد شرح را
 در محیط بهداشت اقدامات

 .دهد شرح را اضطراری شرایط
 .دهد توضیح رار بالها مدیریت

 را سوانح و حوادث از پیشگیری
 .دهد شرح

 دهد شرح را سوانح در پژوهش
 

 

  .اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب می باشد 
  حرکتی ( می باشد. –اهداف ویژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان 
  سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره می باشد. مجازی، روش تدریس : شامل انواع روش ها مانند 
  رسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : فایلpdf  ،word پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ، محتوای ،

 تعاملی ، پادکست و سایر موارد می باشد.


