
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:             پرستاریگروه آموزشی:             حضرت زینب )س(  پرستاری:   هدانشکد

 24/6/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:    چهارشنبه           روز:  پرستاری سالمت جامعه)واحد(  :  نام درس 

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 جامعه سالمت پرستار كاري گسترهو  جامعه سالمت يپرستار تاريخچه:  جلسهعنوان 

 جامعه سالمت پرستار كاري گسترهو  جامعه سالمت پرستاري تاريخچهآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .تاريخچه پرستاري سالمت جامعه را شرح دهد 
 .فعالیتهاي پرستاري سالمت جامعه را توضیح دهد 
 .گستره كاري پرستار سالمت جامعه را بیان نمايد 

 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

   لیف       /          پروژه        /        تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   تک

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق. نشر جامعه نگر، تهران، منبع درس :
 1390ر جامعه نگر سال( النکستر. ترجمه سیده وحیده حسینی، نسرين جعفري ورجوشانی. ناش1پرستاري بهداشت جامعه )

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

درمانی الرستان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 0مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه   5ان : مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دومجلسه 
 

 پرستاریکارشناسی، مقطع / رشته تحصیلی:                پرستاریگروه آموزشی:              حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 31/6/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:                     روز:  چهارشنبه امعهپرستاری سالمت جنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سالمت تیم در امعهج سالمت پرستار فعالیتهاي و ها نقش:  جلسهعنوان 

 سالمت تیم در جامعه سالمت پرستار فعالیتهاي و ها نقش آشنايی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  كند.  بیاننقش ها و فعالیتهاي پرستار سالمت جامعه را در تیم سالمت 

 كند بیان را ايران در بهداشت تاريخچه. 

 دهد شرح را جهانی بهداشت سازمان اساسنامه تصويب روند. 

 

                 ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

    /          پروژه        /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق. نشر جامعه نگر، تهران، منبع درس :
 1390جامعه نگر سال( النکستر. ترجمه سیده وحیده حسینی، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر 1پرستاري بهداشت جامعه )

 1385قیانی مقدم محمد حسین، احرام پوش محمد حسن. انتشارات سبحان. چاپ سوم بااصول و كلیات خدمات بهداشتی. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 رس بخش دوم د 

  دقیقه 15مدت زمان : 

 دقیقه    0 مدت زمان :

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی، پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:           پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب )س(            : هدانشکد

 7/7/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی ی  :  سال تحصیل

 13-15ساعت:   چهارشنبه                روز:  پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اولیه مراقبتهايو  و راهبردهاي مرتبط پیشگیري سطوحتعريف سالمت و طیف سالمت و بیماري، :  جلسهعنوان 

 بهداشتی

 مراقبتهايو  و راهبردهاي مرتبط پیشگیري سالمت و طیف سالمت و بیماري، سطوحآشنايی با :   جلسههدف کلی 

  بهداشتی اولیه
 :  اختصاصیاهداف 

 در پايان دوره بايد بتواند:دانشجو 

  .مفهوم سالمت و بیماري را بیان كند 

  .الگوهاي سالمتی را تعريف كند 
  .پیشگیري اساسی، ثانويه و ثالثیه را نام ببرد 
  .سطوح مراقبت هاي بهداشتی اولیه را نام ببرد 
  نام ببرد. اصول و اجزاي مراقبتهاي اولیه بهداشتی را 
 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه      

 میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق. نشر جامعه نگر، تهران، منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 استراحت  پرسش و پاسخ و 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهارم
 

 سی، پرستاریکارشنامقطع / رشته تحصیلی:             پرستاریگروه آموزشی:     پرستاری حضرت زینب)س(         : هدانشکد

 14/7/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت: چهارشنبه                       روز: پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 امفاطمه سرانج مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سالمت ارتقاء و حفظ الگوهاي و ها نظريه:  جلسهعنوان 

 سالمت ارتقاء و حفظ الگوهاي و ها نظريهآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 :دانشجو بايد بتواند
 ارتقاء سالمت را بیان كند نظريه ها و الگوهاي حفظ و

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /       

 میان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق. نشر جامعه نگر، تهران، منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی،پرستاریته تحصیلی:مقطع / رش          پرستاریگروه آموزشی:   حضرت زینیب)س(         :  پرستاریهدانشکد

 21/7/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:  چهارشنبه            روز:   پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 مه سرانجامفاط مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  سالمت اقتصاد  پرستار و:  جلسهعنوان 

 پرستار نقش و سالمت اقتصادآشنايی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
 ن كند. عرصه هاي مورد بحث در اقتصاد سالمت را بیا 

 .نقش پرستار در اقتصاد سالمت را ذكر كند 

 .اقتصاد خرد و اقتصاد كالن را شرح دهد 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویدبستردر  snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

     فعالیت آموزشی :   تکلیف        /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
 1389سیده وحیده حسینی ، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ دوم سال ( النکستر. مترجم 2پرستاري بهداشت جامعه )

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 هدقیق   0مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:               گروه آموزشی:    پرستاری   حضرت زینب)س(           پرستاری:  هدانشکد

 28/7/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:  چهارشنبه              روز:  پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پذير آسیب هاي گروه كار باو  گروه پويايی :  جلسهعنوان 

 پذير آسیب هاي گروه و كار با  گروه پويايی آشنايی با:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
  .گروه و پويايی گروه را شرح دهد 

 .مراحل تشکیل گروه را بیان كند 

 كند. نقش هاي گروه را بیان 

 .نقش پرستاران بهداشت جامعه را در رابطه با گروههاي آسیب پذير شرح دهد  

                  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویدبستردر  snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

  /        تاالر گفتگو       فعالیت آموزشی :   تکلیف         /          پروژه  

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
 1390یده وحیده حسینی ، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ چهارم سال ( النکستر. مترجم س1پرستاري بهداشت جامعه )
 1389( النکستر. مترجم سیده وحیده حسینی ، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ دوم سال 2پرستاري بهداشت جامعه )

 دقیقه      مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه   0مدت زمان : 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی:   پرستاری          حضرت زینب)س(            پرستاری:  هدانشکد

 5/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:چهارشنبه               روز: پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 :تعداد دانشجويان  

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ) و... اجتماعی-فرهنگی زيستی،( سالمت هاي كننده تعیین عوامل:  جلسهعنوان 

 ) و... اجتماعی-فرهنگی ستی،زي( سالمت هاي كننده تعیین عوامل آشنايی با:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 عوامل زيستی، فرهنگی و اجتماعی تعیین كننده سالمت را نام ببرد.
 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /            روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند اینترنت، کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی : 

  /        تاالر گفتگو       /          پروژه         فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

 1393جم درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پن منبع درس :
 1390( النکستر. مترجم سیده وحیده حسینی ، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ چهارم سال 1پرستاري بهداشت جامعه )

 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دوم درس  بخش 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه   0مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هشتم
 

 ،پرستاریکارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:                پرستاریگروه آموزشی:             حضرت زینب)س( پرستاری:   هدانشکد

 12/8/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:     چهارشنبه        روز:  پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس 40 مدت کالس:

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سالمت خدمات دهنده ارائه هاي نظام:  جلسهعنوان 

 سالمت خدمات دهنده ارائه هاي نظام آشنايی با:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
 نظام هاي ارائه دهنده خدمات سالمت را نام ببرد. 

 ها و سازمان هاي عرضه خدمات بهداشتی در ايران نام ببرد.نظام 

             ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /            روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

   لیت آموزشی :   تکلیف        /          پروژه     /        تاالر گفتگوفعا

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
 1390جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ چهارم سال ( النکستر. مترجم سیده وحیده حسینی ، نسرين 1پرستاري بهداشت جامعه )

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه    0مدت زمان :

 هدقیق     20مدت زمان: 

  دقیقه    5مدت زمان : جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:     پرستاری               گروه آموزشی:             حضرت زینب)س(  پرستاری : هدانشکد

 19/8/1400:تاريخ ارائه درس  1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:چهارشنبه              روز:   پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 جامعه بهداشتی نیازسنجی اصول:  جلسهعنوان 

 جامعه بهداشتی نیازسنجی اصولآشنايی با   : جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:
 اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد. 

 نیاز سنجی سالمت را تعريف كند.

 انواع نیاز سنجی را نام ببرد.

                 ترکیبی       /   مجازی              /حضوری         روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

   فعالیت آموزشی :   تکلیف         /          پروژه       /        تاالر گفتگو

 پایان ترمنوع آزمون : عنوان و 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
برنامه نیاز سنجی سالمت جامعه. تالیف مجید توكلی، منصور شیري، محمدرضا كريمی توفیق علیزاده و همکاران. نشر تنديس 

1395 

 مدت زمان:      دقیقه س های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کال:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   15مدت زمان : 

 دقیقه   0مدت زمان : 

 دقیقه    20مدت زمان:  

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:               حضرت زینب)س( ریپرستا:  هدانشکد

 26/8/1400 تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:       چهارشنبه              روز: پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجاممسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سازي ايمن اصول:  جلسهعنوان 

 سازي ايمن اصول  آشنايی با:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 و بايد بتواند:دانشج
  .انواع ايمنی را تعريف كند 

  .دوز و راه تجويز واكسن ها را شرح دهد 

 .شرايط و مدت زمان نگهداري ويال واكسنها را بیان كند 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند نترنت،کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، ای امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
كتاب جامع بهداشت عمومی. حاتمی حسین، رضوي سید منصور، افتخار اردبیلی حسن و همکاران. ويراست چهارم. نشر 

 .1398كتاب ارجمند سال

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ش دوم درس بخ 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  20مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه يازدهم
 

 ارشناسی،پرستاریکمقطع / رشته تحصیلی:                      پرستاریگروه آموزشی:     حضرت زینب)س(         پرستاریه: دانشکد

 3/9/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:              چهارشنبه    روز: پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 راضیه رحمتی :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مدارس بهداشتپرستاري :  جلسهعنوان 

 مدارس بهداشتپرستاري آشنايی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

  .نقش پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد 

  محیط مدرسه را بیان كند.حداقل استانداردهاي بهداشت 

         ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو فعالیت آموزشی :   تکلیف          /         

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. منبع درس :

 دقیقه   مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی،پرستاریمقطع / رشته تحصیلی:                 پرستاری       ه آموزشی:    گرو                                پرستاری:   دانشکد

 10/9/1400تاريخ ارائه درس : 1400-1401نیمسال اول سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 13-15ساعت:چهارشنبه                 روز:  پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 44 اد دانشجويان  :تعد

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام:مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 20/6/1400تاريخ تدوين / بازنگری:
 

)پیشگیري از عوارض زيستی فرهنگی و  كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار نقش اهمیت:  جلسهعنوان 
 اجتماعی(

سههدف کلی  شنايی با :   جل ستار شنق اهمیت آ ستی كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پر شگیري از عوارض زي )پی

 فرهنگی و اجتماعی(

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 كند. بیان معیارهاي رشد كودک را 

 دهد. شرحنقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد كودک را 

              ترکیبی       /   مجازی        /          حضوری     روش آموزش :  

 سامانه نویددر بستر snagitاستفاده از نرم افزارهایی مانند کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی : 

    فعالیت آموزشی :   تکلیف       /          پروژه       /        تاالر گفتگو

 پایان ترمنوع آزمون : عنوان و 

 1393درسنامه پرستاري بهداشت جامعه. ايلدرآبادي اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم  منبع درس :
 1389( النکستر. مترجم سیده وحیده حسینی ، نسرين جعفري ورجوشانی. ناشر جامعه نگر. چاپ دوم سال 2پرستاري بهداشت جامعه )

 مدت زمان:      دقیقه س های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت کال:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  0مدت زمان :  

 دقیقه     20مدت زمان: 

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 


