
  

 
 

 

 ( ترکیبی COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

 

نظر به اینکه تامین سالمت جامعه در گرو خدمات سالمت توسط نیروی انسانی آموزش دیده است، در این 

درس، مفاهیم اصلی سالمت شامل: سالمت و طیف سالمت و بیماری، پیشگیری از بیماریها، مراقبتهای اولیه 

المت جامعه و تیم سالمت،  بهداشتی، حفظ و ارتقاء سالمت، اقتصاد سالمت، نقش ها و فعالیت های پرستار س

نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت، نیازهای بهداشتی جامعه، فرایند آموزش بهداشت، ایمن سازی و 

 بهداشت مدارس گنجانده شده است. 

 

 ی / پرستاریکارشناس  :مقطع و رشته تحصیلی            پرستاری گروه آموزشی:          (حضرت زینب)س پرستاری دانشکده : 

 واحد 5/1 :  تعداد واحد پرستاری سالمت جامعه  :  نام درس

 نظری  نوع واحد :

 13-15چهارشنبه ساعت  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 پرستاری   دانشکده  مکان برگزاری:

                                                              فاطمه سرانجام  مسئول برنامه : 

 f.saranjam95@gmail.com  درس پست الکترونیکی:آ                   071-52245009:      دانشکده شماره تماس

                     فاطمه سرانجام - راضیه رحمتی    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.saranjam95@gmail.comدرس پست الکترونیکی:آ                   071-52245009شماره تماس دانشکده:  

                    فاطمه سرانجام  تهیه و تنظیم : 

 20/6/1400بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
  جامعه سالمت پرستار كاری گسترهو   جامعه سالمت پرستاری تاریخچه

  سالمت تیم در جامعه سالمت پرستار عالیتهایف و ها شنق

  بهداشتی اولیه مراقبتهایو   و راهبردهای مرتبط پیشگیری سطوحسالمت و طیف سالمت و بیماری، 

 سالمت ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریه

  سالمت اقتصادپرستار و  

  پذیر آسیب های گروه كار باو   گروه پویایی 

 و...( اجتماعی-هنگیفر زیستی،( سالمتهای  كننده تعیین عوامل

  سالمت خدمات دهنده هارائ های نظام

  جامعه بهداشتی نیازسنجی اصول

  سازی ایمن اصول

  مدارس بهداشتپرستاری 

 )پیشگیری از عوارض زیستی فرهنگی و اجتماعی( كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار شنق اهمیت
 

 ف کلیاهدا 

 جامعه سالمت پرستار كاری گسترهو   جامعه سالمت پرستاری تاریخچهآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  .تاریخچه پرستاری سالمت جامعه را شرح دهد 
 .فعالیتهای پرستاری سالمت جامعه را توضیح دهد 
  .گستره كاری پرستار سالمت جامعه را بیان نماید 

 
 

 کلی هدف 

  سالمت تیم در جامعه سالمت پرستار فعالیتهای و ها نقشآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

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

 كند بیان را ایران در بهداشت تاریخچه. 

 دهد شرح را جهانی بهداشت سازمان اساسنامه تصویب روند. 
 
 

 هدف کلی 

  بهداشتی اولیه مراقبتهایو  و راهبردهای مرتبط پیشگیری سالمت و طیف سالمت و بیماری، سطوحآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بیان كندمفهوم سالمت و بیماری را . 

  .الگوهای سالمتی را تعریف كند 

 ثانویه و ثالثیه را نام ببردساسی، پیشگیری ا . 

  .سطوح مراقبت های بهداشتی اولیه را نام ببرد 

 اولیه بهداشتی را نام ببرد.  یاصول و اجزای مراقبتها 

 



 

 هدف کلی 

 سالمت ارتقاء و حفظ الگوهای و ها نظریهآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو باید بتواند
  بیان كندنظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت را . 

 
 

 هدف کلی 

  پرستار نقش و سالمت اقتصادآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .عرصه های مورد بحث در اقتصاد سالمت را بیان كند 

 .نقش پرستار در اقتصاد سالمت را ذكر كند 

  دهد.اقتصاد خرد و اقتصاد كالن را شرح 

 
 

 هدف کلی 

  پذیر آسیب های گروهبا  كارو  گروه پویاییآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .گروه و پویایی گروه را شرح دهد 

 .مراحل تشکیل گروه را بیان كند 

 .نقش های گروه را بیان كند 

  .نقش پرستاران بهداشت جامعه را در رابطه با گروههای آسیب پذیر شرح دهد 

 
 

 هدف کلی 

  …) و اجتماعی-فرهنگی زیستی،( سالمت های كننده تعیین عواملآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .عوامل زیستی، فرهنگی و اجتماعی تعیین كننده سالمت را نام ببرد 

 
 

 هدف کلی 

  سالمت خدمات دهنده ارائه های نظامآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 ائه دهنده خدمات سالمت را نام ببردنظام های ار . 

 نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتی در ایران نام ببرد. 



 
 

 هدف کلی 

  جامعه بهداشتی نیازسنجی اصولآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد 

 .نیاز سنجی سالمت را تعریف كند 

 .انواع نیاز سنجی را نام ببرد 

 
 
 

 هدف کلی 

  سازی ایمن اصول آشنایی با       

 
  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .انواع ایمنی را تعریف كند 

  .دوز و راه تجویز واكسن ها را شرح دهد 

 .شرایط و مدت زمان نگهداری ویال واكسنها را بیان كند 

 
 

 هدف کلی 

  مدارس بهداشتپرستاری آشنایی با        

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .نقش پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد 

  كند.حداقل استانداردهای بهداشت محیط مدرسه را بیان 

 
 

 هدف کلی 

 )پیشگیری از عوارض زیستی فرهنگی و اجتماعی( كودک رشد و سالمت ارتقاء و حفظ در پرستار شنق اهمیت آشنایی با      
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  كند.  بیانمعیارهای رشد كودک را 

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

 

 

  آموزشروش 
 

                               حضوری                   مجازی                             ترکیبی 



 

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  استفاده از نرم افزارهایی مانند و با  و كامپیوتر ئو پروژكتوروید ،اسالید پروژكتورsnagit  در بسترسامانه

 نوید

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی         در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل كنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 1393درسنامه پرستاری بهداشت جامعه. ایلدرآبادی اسحق، نشر جامعه نگر. چاپ پنجم 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

. انتشارات ، احرام پوش محمد حسناصول و كلیات خدمات بهداشتی. باقیانی مقدم محمد حسین

 1385سبحان. چاپ سوم 

 فصول مربوط به سرفصل درس 

جامعه. تالیف مجید توكلی، منصور شیری، محمدرضا كریمی توفیق علیزاده و برنامه نیاز سنجی سالمت 

 1395شر تندیس همکاران. ن

 نیازسنجی سالمت

شر اسیده وحیده حسینی ، نسرین جعفری ورجوشانی. ن( النکستر. مترجم 2پرستاری بهداشت جامعه )

  1389 سال جامعه نگر. چاپ دوم

 فصول مربوط به سرفصل درس

حاتمی حسین، رضوی سید منصور، افتخار اردبیلی حسن و همکاران. كتاب جامع بهداشت عمومی. 

 .1398ویراست چهارم. نشر كتاب ارجمند سال

 فصول مربوط به سرفصل درس

شر ا( النکستر. مترجم سیده وحیده حسینی ، نسرین جعفری ورجوشانی. ن1پرستاری بهداشت جامعه )

 1390 سال جامعه نگر. چاپ چهارم

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر كتاب

 آن فایل، مشخصات آن را ذكر كنید و به دانشجویان معرفی كنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی كه در نظر دارید محتوای دیگری )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد به دانشجویان معرفی كنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ........................................................................................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی شده 

با استفاده از نرم 

افزار اسنگیت 

بصورت زیپ شده 

 در سامانه نوید 

كلیه مباحث درس پرستاری سالمت  فاطمه سرانجام -راضیه رحمتی

 جامعه

 آماده بارگذاری

    



 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذكر كنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

دانشجویانمهلت پاسخ دادن  نوع آزمون عنوان آزمون شماره  مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

     
 

l 

 

 میان ترم
 تركیبی 

 حضوری

در تاریخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاری آزمون میان ترم

 بعد از پایان آزمون

     

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

  
در طول ترم با توجه به مباحث تدریس شده یک تا دو تکلیف 

 در نظر گرفته می شود.

روز از زمان  10

 ارائه تکلیف

روز بعد از 10

دریافت پاسخ 

 تکلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

 

 

 

 



 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیكمک ز انیدر دانشجو یپرورش تفکر انتقادتواند به -یانجام شود م یكاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره 9 آزمون میان ترم

 نمره 9 آزمون پایان ترم

 نمره 5/0 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  5/1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 مقررات 

 10: نمره حداقل نمره قبولی                                        

 صورت در و ) 4 / 17 آموزشی مقررات طبق( كالس بودن آنالین صورت در : كالس در غیبت مجاز تعداد دفعات 

 .باشد می الزامی شده گرفته نظر در زمانی بازه طبق مبحث مشاهده بودن آفالین

 متعاقبا جلسات تاریخ كه شد خواهد برگزار حضوری بصورت جلسات از برخی دانشجویان حضور زمانی بازه در 

       میگردد. اعالم



 
 پرستاری سالمت جامعه درس زمانبندي جدول

 

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

24/6/1400 
13-15 

 تاریخچه

 سالمت پرستاری

 گسترهو   جامعه

 پرستار كاری

 جامعه سالمت

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

31/6/1400 

15-13  و ها نقش 

 پرستار فعالیتهای

 در جامعه سالمت

 سالمت تیم

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

7/7/1400 

15-13 سالمت و طیف  

سالمت و بیماری، 

  پیشگیری سطوح

و راهبردهای 

و  مرتبط

 اولیه مراقبتهای

 بهداشتی

خااا  ااا  

 رحمتی

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

14/7/1400 

15-13  و ها نظریه 

 و حفظ الگوهای

 سالمت ارتقاء

خااا  ااا  

 رحمتی

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

21/7/1400 

15-13  اقتصادپرستار و  

  سالمت

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

28/7/1400 

15-13 كار و   گروه پویایی 

 های گروهبا

 پذیر آسیب

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

5/8/1400 

15-13  تعیین عوامل 

 های كننده

 زیستی،( سالمت

-فرهنگی

 )... و اجتماعی

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

مون  ترم، آز ن میااا

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب



12/8/1400 

15-13  ارائه های نظام 

 خدمات دهنده

 سالمت

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

19/8/1400 

15-13  نیازسنجی اصول 

 جامعه بهداشتی

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

26/8/1400 

15-13 خااا  ااا   سازی ایمن اصول 

 رحمتی

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  غیابحضورو 

3/9/1400 

15-13  بهداشتپرستاری  

 مدارس

خااا  ااا  

 رحمتی

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

10/9/1400 

15-13  نقش اهمیت 

 و حفظ در پرستار

 و سالمت ارتقاء

 رشد

)پیشگیری كودک

از عوارض زیستی 

 فرهنگی و

 اجتماعی(

خااا  ااا  

 سرا ج م

نرم  تركیبی تر،  یو پ م كااا

افزار پاااورپوناات، 

اینترنت، سااامانه 

 نوید 

ترم،  ن میااا مون  آز

یان ترم، تکلیف،  پا

  حضورو غیاب

 

 


