
 
 

 

  

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                   پرستاریگروه آموزشی:                                           پرستاری:    دانشکده

 1398/  1/7 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال اولسال تحصيلي  :  

 15-17 ساعت:                  شنبهدو روز: پرستاری  و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  50 : دانشجويانتعداد 

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مريم صابری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 مفاهیم بهداشت و اکو سیستم و بحران محیط زیستعنوان درس : 

 و بحران محیط زیست بهداشت محیط زیست و اکوسیستم شناخت  هدف کلی درس :  

 .دهد توضیح را جامعه محیط بهداشتی مشکالتاهداف جزئی : 

 .نماید تعریف را اکوسیستم

 .دهد شرح را اکوسیستم بر محیط های آلودگی تأثیرات

        سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی : 

  درس  :منبع 
 ) فصل چهارم،گفتاراول( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه  10    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                   پرستاریگروه آموزشی:                                           پرستاری:    دانشکده

 8/7/1398تاريخ ارائه درس : 1398-99سال اولنيم سال تحصيلي  :  

 15-17 ساعت:                  شنبه دو روز: پرستاری  و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مريم صابری مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 بهداشت آب و فاضالبعنوان درس : 

 فاضالب و آب بهداشت مورد در آگاهی کسبهدف کلی درس :  

 .کند تعریف را آب بهداشتاهداف جزئی : 

 .کند بیان را سالم آشامیدنی آب ویژگیهای از مورد 5 حداقل

 .کند مقایسه هم با و داده توضیح را آب تصفیه روشهای

 .ببرد نام را فاضالب انواع

 .نماید تشریح را فاضالب آلودگی درجه تعیین روش

 .نماید مقایسه هم با را فاضالب دفع و تصفیه آوری، جمع های روش

        سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 )فصل سی و چهارم و فصل سی و پنجم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل چهارم،گفتار دوم و سوم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم
 
 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                   پرستاریگروه آموزشی:                                           پرستاری:    دانشکده

 15/7/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99نيم سال اولسال تحصيلي  :  

 15-17 ساعت:                  شنبهدو روز: پرستاری  و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1 واحد:تعداد 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 آلودگی هوا و خاکعنوان درس : 

 و خاک شناخت مفاهیم مربوط به بهداشت هواهدف کلی درس :  

 .کند تعریف را ) خاک( هوا آلودگی و بهداشتاهداف جزئی : 

 .ببرد نام را )خاک(هوا آلودگی در مؤثر عامل 4 حداقل

 .کند تشریح زیست محیط و گیاهان ، انسان بر را )خاک( هوا آلودگی اثرات

 .کند مقایسه هم با را هوا آلودگی با مبارزه مختلف روشهای

        سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهیروش آموزش :       

 پروژکتور و کامپیوتر اسالید پروژکتور ، ویدوئو امکانات آموزشی : 

 )فصل سی و هفتم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل چهارم،گفتار پنجم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی/پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:                   پرستاریگروه آموزشی:                                           پرستاری:    دانشکده

 22/7/1398تاريخ ارائه درس  1398-99نيم سال اولسال تحصيلي  :  

 15-17 ساعت:                شنبهدو روز: پرستاری  و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مريم صابری مسئول درس: واحد 1 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 پرتویی و  نوریی و شیمیایی آلودگی صوتی و عنوان درس : 

 پرتویی و صوتی آلودگی مورد در نیاز مورد اطالعات کسبهدف کلی درس :  

 .کند تعریف را صوتی آلودگیاهداف جزئی : 

 .کند بیان صدا و سر از را انسانها تأثیرپذیری بر مؤثر عوامل

 .ببرد نام را صوتی آلودگی پاتوفیزیولوژیك عارضه 3 حداقل

 .کند تشریح را صوتی آلودگی با مبارزه روشهای
 .نماید تشریح انسان بر را رادیواکتیو مواد و تشعشعات اثرات

 .دهد توضیح را تشعشعات و رادیواکتیو مواد از آلودگی دفع و حفاظت اصول
 اثرات آسیب های شیمیایی را بر انسان تشریح نماید.

 راه های کنترل و مقابله با آسیب های شیمیایی را نام ببرد.
 آلودگی نوری  را تعریف کند.

 روش های مبارزه با آلودگی نوری را با یکدیگر مقایسه کند.

    آلودگی نوری و شیمیایی به صورت مجازی ارائه می گردد.  -    سش و پاسخ و بحث گروهیسخنرانی، پرروش آموزش :       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر امکانات آموزشی : 

 )فصل چهل دوم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل چهارم،گفتار ششم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه پنجم
 
 

 تاری:    پرستاری                                        گروه آموزشی:   پرستاری                   مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرسدانشکده

 29/7/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  نيم سال اول

 15-17 ساعت:                  شنبه دوروز:  نام درس )واحد(  :  پرستاری  و بهداشت محيط

 نوع واحد: نظری
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: مريم صابری واحد 1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 و کنترل عفونت یو درمان بهداشتی مراکز بهداشت عنوان درس : 

 و کنترل عفونت یو درمان یبهداشت مراکز بهداشت مورد در نیاز مورد اطالعات کسبهدف کلی درس :  

 .کند تعریف را زائد مواد و زباله بهداشتاهداف جزئی : 

 .کند بیان را زباله بندی طبقه مختلف روشهای

 کند. مقایسه هم با و نموده تشریح را آن مختلف روشهای و زباله دفع مراحل

 روش آموزش :       سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی :  

 (سی وشش)فصل  1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه ششم
 
 

 تاری:    پرستاری                                        گروه آموزشی:   پرستاری                   مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرسدانشکده

 6/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  نيم سال اول

 15-17 ساعت:                  شنبه دوروز:  نام درس )واحد(  :  پرستاری  و بهداشت محيط

 نوع واحد: نظری
 

 50تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: مريم صابری واحد 1تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 سالمت مواد غذایی و بهداشت مسکن عنوان درس : 

 مفاهیم بهداشت مسکن و اماکن عمومیشناخت هدف کلی درس :  

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با بهداشت مواد غذایی

 .بهداشت مسکن و اماکن عمومی را تعریف کند اهداف جزئی : 
 .مورد از شرایط و استانداردهای مسکن را نام ببرد 5حداقل 

 تشریح نماید.عوارض ناشی از زندگی در مساکن غیربهداشتی در شهر و روستا را 
 .خصوصیات مواد غذایی سالم را توضیح دهد

 .عالئم مسمومیت های غذایی را به تفکیك نام ببرد
 راه های پیشگیری از مسمومیت های غذایی را بیان کند

 روش آموزش :       سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی       

 پروژکتور و کامپیوتراسالید پروژکتور ، ویدوئو امکانات آموزشی :  

 )فصل سی و نه ، چهل و شش( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل چهارم،گفتار نهم( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم
 

 گروه آموزشی:   پرستاری                   مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری              :    پرستاری                          دانشکده

 13/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  نيم سال اول

 15-17 ساعت:                  دوشنبهروز:  نام درس )واحد(  :  پرستاری  و بهداشت محيط

 نوع واحد: نظری
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: مريم صابری واحد 1تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 بهداشت حرفه ای عنوان درس : 

 شناخت مفاهیم درمورد بهداشت کارهدف کلی درس :  

 .کند بیان را آن های برنامه و اهداف و نموده تعریف را ای حرفه بهداشت اهداف جزئی : 

 .کند تعریف را کار محیط استانداردهای و الزم تدابیر

 .ببرید نام را شغلی بیماریهای ایجاد در مؤثر عوامل

 .ببرد نام را شغلی بیماریهای

 .نماید بیان را شغلی بیماریهای به ابتال از پیشگیری جهت بهداشتی اقدامات

 .دهد توضیح را کار بهداشت اصول

 روش آموزش :       سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی :  

 )فصل چهل و چهارم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

 ) فصل پنجم،گفتار اول( 1394  ،یو همکاران ..کتاب جامع بهداشت عموم نی،حس حاتمی

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10 مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم
 

 تاری:    پرستاری                                        گروه آموزشی:   پرستاری                   مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرسدانشکده

 20/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  نيم سال اول

 15-17 ساعت:                  دوشنبهروز:  پرستاری  و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 50تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: مريم صابری احدو1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 ناقلین فیزیکی و کنترل آن عنوان درس : 

 کنترل آن یو روش ها یکیزیف نیدر مورد ناقل یکسب آگاههدف کلی درس :  

 .دهد توضیح پایان طریق بند از بیماری انتقال راههایاهداف جزئی : 

 .را بشناسد پایان بند با مبارزه اصول

 .بشناسد را و مگس پشه از منتقل های بیماری

 دهد توضیح را پشه و مگس طریق بیماری از انتقال با مقابله ههای را

 روش آموزش :       سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی       

 اسالید پروژکتور ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی :  

 )فصل سی و هشتم( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه نهم
 

 گروه آموزشی:   پرستاری                   مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی/پرستاری                                :    پرستاری        دانشکده

 27/8/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-99سال تحصيلي  :  نيم سال اول

 15-17 ساعت:                  دوشنبهروز:  نام درس )واحد(  :  پرستاری  و بهداشت محيط

 نوع واحد: نظری
 

 50 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: مريم صابری واحد 1تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مريم صابری دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری عنوان درس : 

 اضطراری یطو اقدامات در شرا یعیطب اییبالشناخت مفاهیم هدف کلی درس :  

 .دهد را توضیح طبیعی بالیای به توجه اهمیت اهداف جزئی : 

 .ببرد نام را طبیعی بالیای انواع

 .دهد شرح را کاهش بالیا و کنترل در الزم اقدامات

 روش آموزش :       سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی       

 ، ویدوئو پروژکتور و کامپیوتر اسالید پروژکتورامکانات آموزشی :  

 )فصل چهل و سه( 1397آ بادی ،اسحق درسنامه پرستاری بهداشت ،  لدریا منبع درس  :

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه   20مدت زمان:   

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 


