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 مقدمه:

 موثر عوامل شناخت و محیط بهداشت اصول بررعایت متكي سالم جامعه یک بناي زیر

است. این درس به مفاهیم بهداشت محیط زیست و کار، اماکن عمومي و مسكن،  برآن

سالمت در بالیاي طبیعي و بهداشت مواد غذایي، بهداشت مراکز بهداشتي و درماني و 

 بحران ها مي پردازد.

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاریشته تحصیلی:رمقطع و    پرستاری           دانشکده :   پرستاری                                        گروه آموزشی:

 1 :  تعداد واحد پرستاری و بهداشت محیط :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 15-17 دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 مریم صابریمسئول برنامه :  

 مریم صابری حروف الفبا(:مدرسین) به ترتیب 

 مریم صابریتهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 :عناوین کلي این درس شامل موارد زیر مي باشد 
 محیط بهداشت مفاهیم 

 ستیز طیو بحران مح ستمیاکوس 

 فاضالب و آب بهداشت 

 هوا و خاك يآلودگ 

 پرتوها و صوتي،نوري آلودگي 

 آسیب هاي شیمیایي 

 و کنترل عفونت يو درمان يبهداشت مراکز بهداشت 

 مسكن و عمومي اماکن بهداشت 

 بهداشت حرفه اي 

 یيسالمت مواد غذا 

 ( حشرات و جوندگان،بندپایان با مبارزه)  آن کنترل و فیزیكي ناقلین 

  (زلزله و سیل) اضطراري طشرای در اقدامات و طبیعي بالیاي 

 

 هدف کلي 

  اكوسيستم و زیست محيط بهداشتآشنایی با 
 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد توضيح را جامعه محيط بهداشتی مشكالت. 

 نماید تعریف را اكوسيستم. 

 دهد شرح را اكوسيستم بر محيط هاي آلودگی تأثيرات. 

 هدف کلي 

 فاضالب و آب بهداشت مورد در آگاهی كسب

 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:



 كند تعریف را آب بهداشت. 

 كند بيان را سالم آشاميدنی آب ویژگيهاي از مورد 5 حداقل. 

 كند مقایسه هم با و داده توضيح را آب تصفيه روشهاي. 

 ببرد نام را فاضالب انواع. 

 نماید تشریح را فاضالب آلودگی درجه تعيين روش. 

 نماید مقایسه هم با را فاضالب دفع و تصفيه آوري، جمع هاي روش. 

 

 کليهدف 

 و خاک هوا بهداشت به مربوط مفاهيم شناخت

 

  اهداف اختصاصي 

 

 نشجو  در پایان دوره باید بتواند:دا

 كند تعریف را هوا آلودگی و بهداشت. 

 ببرد نام را هوا آلودگی در مؤثر عامل 4 حداقل. 

 كند تشریح زیست محيط و گياهان ، انسان بر را هوا آلودگی اثرات. 

 كند مقایسه هم با را هوا آلودگی با مبارزه مختلف روشهاي. 

 كند تعریف را خاک آلودگی و بهداشت. 

 ببرد نام راخاک  آلودگی در مؤثر عامل 4 حداقل. 

 كند تشریح زیست محيط و گياهان خاک را آلودگی اثرات. 

 هدف کلي 

 و نوري و شيميایی پرتوها و صوتی آلودگی مورد در نياز مورد اطالعات كسب

  اهداف اختصاصي 

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 كند تعریف را صوتی آلودگی. 

 كند بيان صدا و سر از را انسانها تأثيرپذیري بر مؤثر عوامل. 

 ببرد نام را صوتی آلودگی پاتوفيزیولوژیك عارضه 3 حداقل. 

 كند تشریح را صوتی آلودگی با مبارزه روشهاي. 



 نماید تشریح انسان بر را رادیواكتيو مواد و تشعشعات اثرات. 

 دهد توضيح را تشعشعات و رادیواكتيو مواد از آلودگی دفع و حفاظت اصول 

 دینما حیرا بر انسان تشر ییايميش يها بياثرات آس. 

 را نام ببرد. ییايميش يها بيكنترل و مقابله با آس يها راه 

 كند. فیرا تعر  ينور یآلودگ 

 كند. سهیمقا گریكدیرا با  ينور یمبارزه با آلودگ يها روش 

 هدف کلي 

 انواع و زاید مواد و عفونی هاي لهزبا بهداشت و ها بيمارستان محيط بهداشتشناخت 

  آن

  اهداف اختصاصي 

 :نشجو  در پایان دوره باید بتوانددا

 كند تعریف را زائد مواد و زباله بهداشت. 

 كند بيان را زباله بندي طبقه مختلف روشهاي. 

 كند مقایسه هم با و نموده تشریح را آن مختلف روشهاي و زباله دفع مراحل. 

 هدف کلي 

 شناخت مفاهيم بهداشت مسكن و اماكن عمومی

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كند تعریف را عمومی اماكن و مسكن بهداشت. 

 ببرد نام را مسكن استانداردهاي و شرایط از مورد 5 حداقل. 

 نماید تشریح را روستا و شهر در غيربهداشتی مساكن در زندگی از ناشی عوارض. 

 نماید شرح را عمومی اماكن بهداشتی استانداردهاي. 

 

 هدف کلي 

 انتقال اطالعات به دانشجو در رابطه با بهداشت مواد غذایی

  اهداف اختصاصي 



 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دهد توضيح را سالم غذایی مواد خصوصيات. 

 ببرد نام تفكيك به را غذایی هاي مسموميت عالئم. 

 كند بيان را غذایی هاي مسموميت از پيشگيري هاي راه. 

 

 هدف کلي 

 شناخت مفاهيم درمورد بهداشت كار
 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كند بيان را آن هاي برنامه و اهداف و نموده تعریف را اي حرفه بهداشت. 

 كند تعریف را كار محيط استانداردهاي و الزم تدابير. 

 ببرید نام را شغلی بيماریهاي ایجاد در مؤثر عوامل. 

 ببرد نام را شغلی بيماریهاي. 

 نماید بيان را شغلی بيماریهاي به ابتال از پيشگيري جهت بهداشتی اقدامات. 

 دهد توضيح را كار بهداشت اصول. 
 

 هدف کلي 

 مورد ناقلين فيزیكی و روش هاي كنترل آنكسب آگاهی در 
 

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 دهد توضيح پایان بند طریق از بيماري انتقال راههاي. 

 بشناسد را پایان بند با مبارزه اصول. 

 بشناسد را مگس و پشه از منتقل هاي بيماري. 

 دهد توضيح را پشه و مگس طریق از بيماري انتقال با مقابله ههاي را 

 



 هدف کلي 

 اضطراري یطو اقدامات در شرا یعيطب ايیبالشناخت مفاهيم 

 

  اهداف اختصاصي 

 

 نشجو  در پایان دوره باید بتواند:دا

 دهد توضيح را طبيعی بالیاي به توجه اهميت. 

 ببرد نام را طبيعی بالیاي انواع. 

 دهد شرح را بالیا كاهش و كنترل در الزم اقدامات. 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 شرایط اجراء

 

  امكانات آموزشي بخش 
  و كامپيوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

   آموزش دهنده 
   :مریم صابریاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 

 1397،  بهداشت پرستاري درسنامه ،اسحق بادي آ ایلدر

 1394  عمومی، بهداشت جامع كتاب.. همكاران و ،حسين شجاعی

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

in Community 

 

  ارزشیابي 
 

 نحوه ارزشیابی         

 امتحان پایان ترم

 حضور منظم و فعال سر کالس

 



  نحوه محاسبه نمره 

 نمره 1كالس حضور منظم و فعال در 

 نمره 19ارزشيابی پایان ترم 

 مقررات 

   10حداقل نمره قبولي                                      

 یک جلسه              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس         

 

 جدول زمانبندی درس بهداشت و سالمت محیط
 

 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

 روش ارزشيابي

مفاهیم بهداشت و اکو سیستم و  15-17 1/7/1398

 بحران محیط زیست
 مریم صابري

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 

تكاليف كالسخخی، پرسخخش و پاسخخخ، 

 آزمون كتبی

8/7/1398 15-17 
 مریم صابري بهداشت آب و فاضالب

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب

15/7/1395 15-17 
 مریم صابري آلودگی هوا و خاک

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

پروژكتور ، 

ویدوئو 

پروژكتور و 

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپاسخخخ، تكالپرسخخش و 

 یآزمون كتب

ی وشیمیایی آلودگی صوتی و نوری 15-17 22/7/1398

 و پرتویی 
 مریم صابري

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

 آموزش مجازي

اسالید 

پروژكتور ، 

ویدوئو 

پروژكتور و 

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب

 یو درمان بهداشتی مراکز بهداشت 15-17 29/7/1398

 و کنترل عفونت
 مریم صابري

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب



 

 

 

 

 

 

 

سالمت مواد غذایی و بهداشت  15-17 6/8/1398

 مسکن
 مریم صابري

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب

13/8/1398 15-17 
 مریم صابري بهداشت حرفه ای

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب

20/8/1398 15-17 
 مریم صابري ناقلین فیزیکی و کنترل آن

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

 ،یكالسخخ فيپرسخخش و پاسخخخ، تكال

 یآزمون كتب

27/8/1398 15-17 

بالیای طبيعی و 

اقدامات در شرایط 

 اضطراری

مررریرر  

 صابری

نی،        نرا خ سخخخخ

پرسش و پاسخ،   

 بحث گروهی

اسالید 

 ،پروژكتور 

ویدوئو 

و  پروژكتور

 كامپيوتر

سخ، تکال سش و پا  فيپر

 یآزمون کتب ،یکالس


