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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 0911-0011نیمسال دوم  تحصیلي:  نیمسال تحصیلي و سال                                                                درس مشخصات كلي

 

                   کارشناسی پرستاری تحصیلي: یرشتهو  مقطع   پرستاری  گروه آموزشي:               پرستاری بروجرد دانشکده:

  : نظریدنوع واح   واحد                   1:تعداد واحدپرستاری و بهداشت محیط            : نام واحد درسي

 11-11یکشنبه ها : مان برگزاری كالسز                                                              --------------      پیش نیاز: 

        (https://lumsnavid.vums.ac.ir)آدرس:  سامانه مدیریت یادگیری نوید: مکان برگزاری

 سحر ذوالنوری :مسئول درس         فرن 53:تعداد دانشجويان

 گروه کالسی در پیام رسان واتساپ-ساعات کالسی در سامانه نوید در تاالر گفتگو : با دانشجوساعات مشاوره 

 

  :درس معرفي

زیر بنای یک جامعه سالم رعایت اصول بهداشت محیط و شناخت عوامل موثر بر آن است. این درس، به مفاهیم بهداشت محیط زیست و کار، 

 درمانی و سالمت در بالیای طبیعی و بحران ها می پردازد. –اماکن عمومی و مسکن، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مراکز بهداشتی 

 

 دهید()لطفا شرح هدف كلي: 

 آشنایی دانشجویان پرستاری با عوامل محیطی تاثیرگذار بر سالمت و روش مواجهه با آن

 

 )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است( بینابیني:اهداف 

 مفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم و بحران محیط را به خوبی توضیح دهد. -1

 توضیح دهد.منابع آب آشامیدنی، آلودگی آب و خطرات شیمیایی آب را  -1

 اهمیت جمع آوری فاضالب و روش های دفع و تصفیه فاضالب را بیان کند. -5

 مراحل دفع زباله و انواع روش های دفع زباله را شرح دهد. -4

 منابع آلودگی هوا و روش های مبارزه با آلودگی هوا را ذکر کند. -3

 را نام ببرد.راههای انتقال بیماری از طریق بندپایان و روش های مبارزه با بندپایان  -6

 بهداشت مسکن و ارتباط آن با وضعیت سالمت افراد را توضیح دهد. -7

 انواع بالیا و مراحل مدیریت بالیا را شرح دهد. -8

 انواع اشعه و منابع مواد پرتوزا را بیان کند. -9

 اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی صدا را شرح دهد. -11

 ث را بداند.عوارض حوادث و انواع حوادث و نحوه پیشگیری از حواد -11

 بیماری های شغلی، راههای پیشگیری از آنها و برنامه های بهداشت حرفه ای را شرح دهد. -11

 بهداشت روستا و چگونگی پیشگیری از آلودگی خاک را بداند. -15

 بهداشت مواد غذایی و نقش پرستار در بهبود وضع تغذیه را توضیح دهد. -14
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 های تدريس:شیوه

 

             صوتی و تصویری در سامانه نویدبارگذاری محتوای الکترونیک  -

  پاسخ در تاالر گفتگو در سامانه نوید و گروهی و پرسش بحث -

              در قالب تکالیف مجازی  (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری -

 در قالب تکالیف گروهی   (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیری -

 استفاده از محیط اسکای رووم جهت آموزش همزمان الکترونیک   -

 استفاده از پیام رسان واتساپ )تشکیل گروهی با نام کالس(   -

 

اسخ در  پ و گروهی و پرسش  بحثو  محتواهای الکترونیکی صوتی و تصویری تهیه شده توسط مدرس    ا استفاده از  بخش نظری بارائه مطالب در 

 انشجویان و رفع اشکال انجام خواهد شد.و د مدرس بین تاالر گفتگو

 

 :وظايف و تکالیف دانشجو

 برداشت محتواهای آموزشی بارگزاری شده در موعد مقرر 

 بودن در تاالرو فعال تاالر گفتگو  در موقع به حضور 

 تکالیف در موعد مقرر ارسال 

  و موضوع تدریس هر جلسهمطالعه جلسه قبل 

 شئونات دانشجویی اصول اخالقی در فضای مجازی و رعایت  

 

  قوانین و مقررات كالس

 موجه، کسر یک  نمره غیبت 

  موجه، حذف درس غیر غیبت 

  .تاخیر حضور در تاالر گفتگو یا کالس آنالین )حضور بعد از استاد( غیبت محسوب می شود 
 

 وسايل آموزشي:   

 

لپ تاپ، موبایل، نرم افزارهای تهیه  سیستم کامپیوتر،( نظیر سامانه نوید و سامانه های آزمون نظیر فرادید، LMSسامانه های مدیریت یادگیری )

و ... و محیطهای تدریس آنالین نظیر اسکای رووم و پیام رسانهای اجتماعی مورد توافق نظیر  iSpringمحتوای آموزشی نظیر استوری الین، 

 واتساپ

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 %15 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 0

2 

بارگزاری شده در موعد مقرر،  برداشت مجتواهای آموزشي 

به  ) حضور به موقع در تاالر گفت و گو و فعال بودن در تاالر 

 منزله مشاركت فعال در كالس(

15% 

 %01 كوئیز و آزمون میان ترم،مستمرامتحان  9

 %60 امتحان پايان ترم 0
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 :منابع فارسيو  منابع انگلیسي
 

1. Nies, Mary Albrecht. Community health nursing: promoting the health of populations. (6th Ed). 2015. 

 2. Lancaster M. Public Health Nursing, Population-Centered Health Care in the Community. (9 st Ed). 

2015. 

 3. J Allender, C Rector, K Warner. Community & public health nursing: promoting the public’s health. 

Lippincott Williams & Wilkins. (8th Ed). 2013 
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 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 

 گردد به عنوان استاندارد پایه محسوب می ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

ذاری گتوانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

 

 الس ک ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  رس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مد

 .شود برگزار
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 ی درسجدول هفتگي كلیات  ارائه

 استاد مربوط    ساعت برگزاری عنوان مطالب جلسهشیوه ارائه  تاریخ جلسه

بهداشت مفاهیم بهداشت محیط،  آفالین 11/11/99 1

 آب

 یکشنبه ها
10-12 

 ذوالنوری

 یکشنبه ها دفع بهداشتی فاضالب  آفالین 19/11/99 1
10-12 

 ذوالنوری

بهداشت زباله، بهداشت هوا  آفالین 16/11/99 5

 آلودگی ناشی از حشرات

 یکشنبه ها
10-12 

 ذوالنوری

اقدامات بهداشتی در شرایط  آفالین 5/11/99 4

 اضطراری

 یکشنبه ها
10-12 

 والنوریذ

 یکشنبه ها بهداشت پرتوها، آلودگی صوتی آفالین 11/11/99    3
10-12 

 ذوالنوری

 یکشنبه ها پیشگیری از سوانح و حوادث آفالین 17/11/99     6
10-12 

 ذوالنوری

 یکشنبه ها بهداشت مسکن ، بهداشت روستا آفالین 14/11/99    7

10-12 
 ذوالنوری

بهداشت حرفه ای، بهداشت مواد  آفالین 13/1/1411 8

 غذایی

 یکشنبه ها
10-12 

 ذوالنوری

 ذوالنوری ------- امتحان پایان ترم انالین ------------- 9

 


