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 مقدمه:

 

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

در این درس، مفاهیم اصلی سالمت شامل: سالمت و طیف سالمت و بیماری، پیشگیری  است.

از بیماری ها، مراقبت های اولیه بهداشتی، اقتصاد سالمت، نقش ها و فعالیت پرستار،نظام 

 های ارائه دهنده، ایمن سازی و بهداشت مدارس گنجانده شده است.

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاریشته تحصیلی:مقطع و ر              پرستاریگروه آموزشی:                                         پرستاری دانشکده :

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

 نظری نوع واحد :

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

 دانشکده پرستاریمکان برگزاری:

 

 مریم صابریمسئول برنامه :  

 مریم صابری الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 مریم صابری تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 :عناوین كلی این درس شامل موارد زیر می باشد 

 
 تاریخچه پرستاری سالمت جامعه 

 گستره كاری پرستار سالمت جامعه 

 نقش ها و فعالیت های پرستاری سالمت جامعه در تیم سالمت 

 سالمت و طیف سالمت و بیماری 

 تعریف سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط 

 مراقبت های اولیه بهداشتی 

  الگوهای حفظ و ارتقا سالمتنظریه و 

 پرستار و اقتصاد سالمت 

 پویایی گروه 

 كار با گروه های آسیب پذیر 

 وامل تعیین كننده های سالمتع 

 نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت 

 اصول نیاز سنجی بهداشت جامعه 

 ایمن سازی 

 پرستاری بهداشت مدارس 

  در حفظ و ارتقا سالمت و رشد كودک اهمیت نقش پرستار 

 

 هدف كلی 

آشنایی دانشجو با تاریخچه پرستاری سالمت جامعه و گستره ی کاری و نقش ها و 

 فعالیت های پرستاری سالمت جامعه

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نکات مهم تاریخچه سالمت جامعه را نام ببرد.

 تاریخچه تکامل و توسعه بهداشت را توضیح دهد.

 سالمتی را به طور کامل تعریف کند.بهداشت و 



 پرستار سالمت جامعه را تعریف کند.

 تفاوت بین فعالیت های پرستاری سامت جامعه و پرستاری بالینی را بیان کند.

 دامنه و وسعت فعالیت های پرستار سالمت جامعه را شرح دهد.

 هدف كلی 

 

 آشنایی دانشجو با سالمت و  طیف سالمت بیماری 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مفهوم سالمتی را تعریف کند.

 مفهوم بیماری را تعریف کند.

 طیف سالمت و بیماری را شرح دهد.

 

 هدف كلی 

آشنایی دانشجو با تعریف سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط و نظریه ها و الگوهای 

 حفظ و ارتقا سالمت

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 سطوح مختلف پیشگیری را نام ببرد.

 پیشگیری سطح اول را تعریف کند.

 کند. فیرا تعر دومسطح  یریشگیپ

 کند. فیرا تعر سومسطح  یریشگیپ

 نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقا سالمت را نام ببرد.

 کنند. مقایسه هم با را سالمت حفظ و ارتقا الگوهای و ها نظریه

 هدف كلی  

 آشنایی دانشجو با خدمات بهداشتی اولیه

 

  اهداف اختصاصی 

 



 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خدمات اولیه بهداشتی را تعریف نماید.

 اصول مراقب های بهداشتی اولیه را شرح دهد.

 اجزا اصلی خدمات بهداشت اولیه را نام ببرد.

 را شرح دهد. فلسفه و اصول خدمات بهداشتی

 موانع تحقق یافتن خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهد.

 

 هدف كلی 

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با پرستار و اقتصاد سالمت

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اقتصاد بهداشت را تعریف نماید.

 اقتصاد خرد و کالن بهداشت را تعریف نماید.

 شاخص های اقتصادی را تعریف نماید.

 .اثر درآمد ملی بر بهداشت را شرح دهند

 هدف كلی 

 آشنایی دانشجو با پویایی گروه و کار با گروه های آسیب پذیر

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع گروه را نام ببرد.

 نقش ها در گروه را نام ببرد.

 گروه را بیان نماید.اثرهنجارها بر 

 پویایی گروه را تعریف کند.

 کار با یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه خود را براساس اصول نوپایی گروه شرح دهد.

 

 هدف كلی 

 آشنایی دانشجو با عوامل موثر بر سالمت و بیماری



 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 موثر بر سالمت را شرح دهد.تعیین کننده های بیولوژیک 

 فرهنگی و رفتاری موثر بر سالمت را شرح دهد.-شرایط اجتماعی

 عوامل محیطی موثر بر سالمت را بیان نماید.

تاثیر خدمات بهداشتی و سیستم های عرضه کننده خدمات سالمت بر سالمتی را شرح 

 دهد.

 هدف كلی 

ارائه دهنده خدمات سالمت و اصول نیاز انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با نظام های 

 سنجی بهداشت جامعه

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمان جهان را  نام ببرد.

 تفاوت های موجود در هریک از نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی را شرح دهد.

 درمانی در ایران را نام ببرد و ویژگی های آن را شرح دهد.نظام عرضه خدمات بهداشتی 

 سیستم ارجاع و سطوح ارائه خدمات بهداشتی را شرح دهد.

 اصول نیاز سنجی بهداشتی را شرح دهد.

 

 هدف كلی 

 نتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با چگونگی اجرا برنامه واکسیناسیونا

  اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 دستورالعمل اجرائی واکسیناسیون را شرح دهد.

 نظام زنجیره سرما را تعریف کند.

 واکسیناسیون را بیان نماید. نحوه تجویز هرکدام از واکسن ها معمول در برنامه

 عوارض و موارد منع واکسیناسیون را شرح دهد.

 



 هدف كلی 

 آشنایی دانشجو با بهداشت مدارس
 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تاریخچه بهداشت مدارس در جهان و ایران را شرح دهد.

 ضرورت بهداشت مدارس را ذکر کند.

 محورهای اصلی بهداشت مدارس را شرح دهد.

 نقش پرستار بهداشت در ارائه مراقبت های بهداشتی در مدارس را توضیح دهد.

 

 هدف كلی 

 و ارتقا سالمت و رشد کودکاهمیت نقش پرستار در حفظ 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عوامل زیستی موثر بر سالمت و رشد کودک را نام ببرد.

 موثر بر سالمت و رشد کودک را نام ببرد. فرهنگیعوامل 

 موثر بر سالمت و رشد کودک را نام ببرد.اجتماعی عوامل 

 .مت و رشد کودک را شرح دهدنقش پرستار در حفط و ارتقا سال

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 
   :مریم صابریاساتیدمربوطه 



 

  منابع اصلی درسی: 

 1397،  بهداشت پرستاری درسنامه ،اسحق بادی آ ایلدر 

 1394  عمومی، بهداشت جامع کتاب.. همکاران و ،حسین حاتمی 

 Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing: Population-centered Health Care 

 Allender TA, Rector Ch, Warner KD. Community Health Nursing Promoting & 

protecting the public health (2014) 7th ed. Wolter kluwer Lippincott, williams & 

wilkins 

 

  ارزشیابی 
 

 نحوه ارزشیابی         

 امتحان میان ترم

 امتحان پایان ترم

 حضور منظم و فعال سر کالس

 

 
 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 نمره 1حضور منظم و فعال در کالس 

 نمره 9ارزشیابی میان ترم 

 نمره 10ارزشیابی پایان ترم 

 

 مقررات 

    10حداقل نمره قبولي                                     

 جلسه 2           تعداددفعات مجاز غيبت در كالس           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهداشت جامعه درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

3/7/1398 13-15 

تاریخچه 

پرستاری 

سالمت 

جامعه و 

گستره کاری 

و نقش های 

 آن

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

10/7/1398 13-15 

سالمت و 

طیف 

سالمت و 

بیماری و 

تعریف 

سطوح 

 پیشگیری

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

17/7/1398 13-15 

مراقبت های 

اولیه 

 بهداشتی

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

24/7/1398 13-15 

نظام های 

ارائه دهنده 

خدمات 

 سالمت

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

1/8/1398 13-15 

عوامل 

تعیین کنده 

های سالمت 

و اصل نیاز 

سنجی 

بهداشت 

 جامعه

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 آموزش مجازی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 مریم صابری ایمن سازی 13-15 8/8/1398

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 گروهیبحث 

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 آزمون میان ترم 13-15 22/8/1398



29/8/1398 13-15 

اهمیت نقش 

پرستار ارتقا 

سالمت و 

 رشد کودک

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 مریم صابری پویایی گروه  13-15 6/9/1398

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

13/9/1398 13-15 
کار با گروه 

 آسیب پذیر
 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

20/9/1398 13-15 

پرستار 

بهداشت 

 مدارس

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

27/9/1398 13-15 

نظریه و 

الگوهای 

حفظ و ارنقا 

 سالمت

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

4/10/1398 13-15 

پرستار و 

اقتصاد 

 سالمت

 مریم صابری

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژکتور 

ویدوئو 

و  پروژکتور

 کامپیوتر

 

پرسش و پاسخ، 

تکالیف کالسی، 

 آزمون کتبی

 

 


