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    پرستاری کارشناسی پیوسته مقطع و رشته ی تحصیلی:              پرستاری   گروه آموزشی:      بروجرد  دانشکده:

           99 -89م/دو نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:                       کارشناسی پرستاری مقطع و رشته ی تحصیلی:       

                                            :پیش نیاز                      نظری  /5/1:  دواح نوع /تعداد     جامعه تپرستاری سالم      واحد درسی:نام 

 105کالس  کان برگزاری:م                                 10-8  ساعت:       چهارشنبه                   :   زمان برگزاری کالس

 کبری رشیدی  :داساتی                         کبری رشیدی مسئول درس:                                    تعداد دانشجویان:

 ...   ...................................................................................................................................................................12-10چهارشنبه ها :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
هیم اصلی س؛ مفار به این که تامین سالمت جامعه در گرو خدمات سالمت توسط نیروی انسانی آموزش دیده است، در این درنظ

اد المت، اقتصسرتقاء اقبت های اولیه بهداشتی، حفظ و اسالمت شامل: سالمت و طیف سالمت و بیماری، پیشگیری از بیماریها، مر

هداشتی بازهای سالمت؛ نقش ها و فعالیت های پرستار سالمت جامعه و تیم سالمت، نظامهای ارائه دهنده خدمات سالمت، نی

 جامعه، فرایند آموزش بهداشت، ایمن سازی و بهداشت مدارس گنجانده شده است.

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
بتواند  اشتی اولیهات بهدتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه سالمت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا با به کارگیری اصول خدمان

 در قالب فرایند پرستاری و مبتنی بر شواهد تدابیر مناسب جهت حل مشکالت سالمت جامعه را ارائه نماید.

 

 و سطوح مختلف بنویسید( اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها
امه را لی برنمنظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اص)

اری اهداف رفت ع هماننشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واق

 اند(

 دانشجویان قادر خواهند بود:درپایان , 

 

 تاریخچه پرستاری سالمت جامعه را شرح دهند. .1

 تاریخچه بهداشت را به طور خالصه شرح دهند. .2

 مفهوم بهداشت را در یک عبارت تعریف نمایند. .3

 بهداشت فردی و عمومی را تعریف نمایند. .4

 مفهوم جامعه و انواع جامعه را تعریف نمایند. .5

 شرح دهند. مفهوم بهداشت جامعه را  .6

 اهداف بهداشت جامعه را شرح دهند. .7

 عوامل موثر بر بهداشت جامعه را شرح دهند. .8

 ویژگیهای بهداشت جامعه را شرح دهند. .9
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 ابعاد پرستاری بهداشت جامعه را شرح دهند. .10

 توضیح دهند.نقش های پرستار بهداشت جامعه را  .11

 سه نمایند.ویژگیهای پرستاری بهداشت جامعه با پرستاری بالینی را مقای .12

 دامنه و و سعت فعالیت های پرستار سالمت جامعه را شرح دهد. .13

 د.نبه طور صحیح تعریف نمای WHOمفهوم سالمتی و بیماری را بر اساس تعریف  .14

 د.نسالمتی را شرح ده ابعاد .15

 د.نافراد را شرح ده بهداشتی رفتارهای و باورها بر گذار تاثیر عوامل .16

 د.نهسالمتی را شرح د زای خطر عوامل .17

 د.نبیماری را به طور صحیح مقایسه نمای و سالمتی طیف .18

 را شرح دهند. بیماریطبیعی سیر  .19

 د.نانواع بیماری ها را بر اساس حاد یا مزمن بودن با ذکر مثال به طور کامل توضیح ده .20
 د.نعوامل موثر بر سالمتی و بیماری را با ذکر مثال در مورد هریک به طور خالصه شرح ده .21

 د.نمقایسه کنتعریف و  ری را با ذکر مثال به طور صحیح سطوح پیشگی .22

 مت را نام ببرد.وها و نظریه های حفظ و راتقاء سالالگ .23

 مفهوم مراقبت بهداشتی اولیه را شرح دهند. .24

 سطوح مراقبت بهداشتی را شرح دهند و با هم مقایسه نمایند. .25

 ابعاد چهارگانه خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهند. .26

 قبت بهداشتی اولیه را توضیح دهند.اصول مرا .27

 را شرح دهند. PHCنقش پرستار بهداشت جامعه در   .28

 را لیست وار بیان نمایند. PHC موانع عمده در جهت اجرای .29

 الوویت های بهداشتی در ایران را بیان نمایند. .30

 مفهوم آموزش بهداشت را تعریف نمایند. .31

 آموز ش بهداشت را ذکر نمایند. و اصول اهداف .32

 را شرح دهند. بهداشت آموزش در ارتباط فرایند اصلی ایاجز .33

 را شرح دهند. بهداشت آموزش ها و مراحلروش .34

 را شرح دهند. بهداشت آموزش در پرستار نقش .35

 را شرح دهند. بهداشت آموزش مدلهای .36

 های عرضه خدمات بهداشتی را شرح دهند.نظام .37

 را شرح دهند.جهان  در درمانی بهداشتی خدمات کننده عرضه سازمانهای .38

 را شرح دهند.  WHO هایفعالیت .39

 را نام ببرند.  WHO گانهشش مناطق .40

 لیب، ص (World Bank)، بانک جهانی ILO، بین المللی کارFAO، کشاورزی و غذا UNICEF یونیسف وظایف سازمان .41

 را شرح دهند.ر لف، یونسکو، بنیاد راک سرخ

 د.نح دهسیستم ارجاع و سطوح ارائه خدمات بهداشتی را شر .42

 د.نگروه را تعریف نمای .43
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 د.نانواع گروه را نام ببر .44

 د.ننقش ها در گروه را نام ببر .45

 د.ناثرهنجارها برا گروه را بیان نمای .46

 د.نپویایی گروه را تعریف نمای .47

 د.نکار با گروه ها یاسیب پذیر جامعه را شرح ده .48

 ند.ایران را نام ببر در درمانی بهداشتی خدمات دهنده ارائه سازمانهای .49

 د.ناصول نیازسنجی بهداشتی را شرح ده .50

 د.ناقتصاد بهداشت را تعریف نمای .51

 د.ناقتصاد خرد و کالن بهداشت را تعریف نمای .52

 .شاخص های اقتصاد را ترعیف نمایند .53

 د.ناثر درامد ملی بر بهداشت را شرح ده .54

 د.نالمت و رشد کودک را نام ببرعوامل زیستی موثر بر س .55

 .دنببر نام را کودک رشد و متشال بر موثر فرهنگی عوامل .56

 .دنببر نام را کودک رشد و شالمت بر موثر اجتماعی عوامل .57

 د.ننقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک را شرح ده .58

 د.نرا شرح دهکودکان و انواع واکسن  کشوری دستورالعمل اجرائی واکسیناسیون .59

 ،انهاری واکسدمدت زمان نگه  )شرایط یخچال و دمای مناسب، مشخصات واکسن فاسد، حمل  و نقل،نظام زنجیره سرما  .60

 د.دهن شرحرا .....( 

 د.نن نمایهر کدام از واکسنهای معمول در برنامه واکسیناسیون را بیاصحیح نحوه تجویز شیوه اماده سازی و  .61

 د.نعوارض و موارد منع واکسیناسیون را شرح ده .62

 .دنببر نام را سازی ایمن برنامه مشمول باکتریایی و ویروسی های ریبیما انواع .63

 .دنده توضیح را، زنان باردار(  کزاز علیه مردان و زنان موارد خاص) سازی ایمن برنامه .64

 .دننمای ارائه دریافت کننده واکسن را کودکان والدین به را الزم های آموزش .65

 .دنکن ذکر را مدارس بهداشت اهداف .66

 د.ناشت مدارس را شرح دهاهمیت بهد .67

 .دننمای عنوان را مدارس بهداشت خدمات و ها برنامه .68

 .دنشرح ده را آموزان دانش سالمت وضعیت ارزیابی .69

 .دننمای توصیف را آموزان دانش روان بهداشت در مدرسه نقش  .70

 .دننمای ذکر را مدارس محیط بهداشت استانداردهای حداقل .71

 .دنکن رابیان ارسمد بهداشت پرستار نقشهای و وظایف   .72

 :تدریس هایشیوه
 پاسخ و پرسش   شده ریزی برنامه سخنرانی          سخنرانی
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      (TBL)تیم بر مبتنی یادگیری              (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری  گروهی بحث
   -----------------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا
  ع تدریس هر جلسهوضو مومطالعه ی جلسه ی قبل 

  پرسش و پاسخ در اول هر جلسه یا اخذ کوئیزپاسخگویی به 

  تهیه و ارائه مقاالت مرتبط با سرفصل دروس در جلسات 

 با رعایت نظم و انضباط مشارکت در بحث کالسی 

  در کالسقبل از مدرس حضور به موقع 
 م اغتشاش در نظم کالس.و عد رعایت شئونات دانشجویی 
  تلفن همراه دانشجویان محترم در طول کالس درس باشد.خاموش بودن 

   :آموزشی کمک وسایل
   اسالید پروژکتور                گچ و تخته               برد وایت

 --------------ببرید( نام لطفاً)  موارد سایر

 کل( نمره از: )نمره درصد و ارزشیابی نحوه

   نمره درصد    80  ترم   پایان آزمون         نمره درصد..........ترم میان آزمون         

 (غیبت جلسه، هر پاسخ،کوئیز و پرسش) نمره درصد10 کالس سر فعالیت               نمره درصد10تکالیف انجام          

 تئوری آزمون املش ترم پایان آزمون ارزشیابی(: ببرید نام لطفاً) موارد سایر

  غلط -صحیح                  کردنی جور              ایچندگزینه       کوتاه پاسخ   تشریحی                             :آزمون نوع

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : )لطفا نام ببرید (:

 : فارسیمنابع 
 لیاات ای، انتشارجدیدی و پزشکی اجتماعی، چاپ پارک، ک، ترجمه خسرو رفائی و اردبیلی، درسنامه پزشکی پیشگیر -

 جدید،شجاعی، حسین و همکاران، درسنامه پزشکی پیشگیری و پزشکی اجتماعی: کلیات خدمات بهداشتی، چاپ  -

 انتشارات سماط

 جدید، نشر جامعه نگر، چاپ 3و 2و 1ایلدرآبادی، اسحاق، پرستاری بهداشت جامعه  -

 ، چاپ جدید، ترجمه وحیده حسینی و همکاران 1النکستر، پرستاری بهداشت جامعه  -

 ، اندیشه رفیعجدیدجدیدمیالن، ارشد، اشدی، پرستاری بهداشت جامعه، چاپ  -

 1392حاتمی، ح. کتاب جامع بهداشت عمومی)جلد اول و دوم و سوم( چاپ اول انتشارات ارجمند،  -

 1389پ هفتم ، تائبی م، زندی م، جمعیت و تنظیم خانواده ، انتشاارت اندیشه رفیع ،چا -

 1380محمدی، رخشنده، پرستاری بهداشت جامعه، نشر نی،  -

 1377عباسی مرنی، فاطمه، پرستاری بهداشت جامعه -

ران، (.پرستاری  بهداشت جامعه،: مراقبت های بهداشت اولیه در عمل، ترجمه انوشه و دیگ1375)یمک موری آن -

 تهران: ارجمند
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 اینترنتی معتبر سایت های -

 مل کشوری واکسیناسیونآخرین دستورالع -

 1388، بشری، 2و1و3بهبودی، زهرا، مبانی بهداشت جامعه -

 منابع انگلیسی:

- -Stanhope& Lancaste(2008) , Public health nursing, last ed 

- -Nies M A,McEvan M. Community health nursing: Promoting the health of - 

population, last ed. Philadelphia: Wb saunders. 

- Lundy Ks, Janes S. Community of health nursing: caring for the public 17- health, 

last ed, sudbery: Jones and Bartlet. 

- Elizabeth T. Anderson, Judith M. Mcfatlane. Community As Client: Application of 

the Nursing Process, last ed 

 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 

 جلسه تاریخ عنوان مطالب مدرس

اشت تاریخچه و تعریف بهداشت و بهداشت جامعه،  مفاهیم پرستاری بهدمعارفه؛ ارائه طرح درس،  کبری رشیدی

 نقش و فعالیت های پرستاری بهداشت جامعه در تیم بهداشتیمفهوم تیم بهداشت ،  جامعه 

16/11/98 1 

 مفهوم سالمت و بیماری  کبری رشیدی

عی، اجتمارهنگی و مذهبی ، اقتصادی ، زیستی فهداشت ) تاثیر عوامل و ب یعوامل موثر بر سالمت

 سیاسی در بهداشت جامعه(
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 3 30/11/98 نظریه و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت کبری رشیدی

 4 7/12/98 جهان و ایران در بهداشتی خدمات عرضه های سازمان کبری رشیدی

 5 14/12/98 راهبردهای مرتبط  تعریف سطوح پیشگیری و و کبری رشیدی

 6 21/12/98 مراقبت های بهداشتی اولیه رشیدی کبری

 7 28/12/98 جامعه بهداشتی سنجی نیاز اصول/  سالمت (فقر)اقتصاد و پرستار کبری رشیدی

 8 20/1/99 آموزش بهداشت و اصول آشنایی با مدلها کبری رشیدی

 9 27/1/99 پذیر یباس های گروه با کار  /پویایی گروه    کبری رشیدی

 10 3/2/99 جتماعی(ا-دک)پیگیری عوارض زیستی، فرهنگیحفظ و ارتقاء سالمت و رشد کواهمیت نقش پرستاردر کبری رشیدی

 11 10/2/99 آشنایی با چگونگی اجرا ی برنامه ایمن سازی کبری رشیدی

 12 17/2/99 اشنایی با برنامه بهداشت مدارس کبری رشیدی

 13  امتحان پایان ترم 


