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 مقدمه:

واحد  نیاساس ا نیآن است. بر ا اصول بهداشت و شناخت عوامل موثر بر تیبر رعا یجامعه سالم متک کی یبنا ریز

 خواهد بود. یبهداشت یبا نظام ها ییو آشنا یو حرفه ا طیبهداشت مح ،یبهداشت عموم میشامل مفاه یدرس

 :اين درس شامل موارد زير مي باشد عناوين كلي

 اسالم دگاهیبهداشت از د - بهداشت میو مفاه خچهیتار 

 و بهداشت یموثر بر سالمت عوامل 

 انواع آن و مراحل آن یریشگیپ ، 

 آموزش بهداشت ندیفرآ 

                        تکنولوژی اتاق عملگروه آموزشی:          پرستاری حضرت زینب )س(                         دانشکده :

 تکنولوژی اتاق عمل کارشناسی  مقطع و رشته تحصیلی:  

  2تعداد واحد:  بهداشت در اتاق عمل: نام درس

 نظری :نوع واحد

 41الي  41 –ها  سه شنبهروز و ساعت برگزاری كالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری مکان برگزاری:

 

 حامد دالم: برنامهمسئول 

 حامد دالم به ترتیب حروف الفبا(:)مدرس 

 حامد دالم: تهیه و تنظیم

 22/44/4931تاريخ تدوين/بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 ها و روش کنترل آنها یماریانتقال ب چرخه 

 کنترل آنها یوروش ها یمارستانیب یها عفونت 

 یخدمات بهداشت تیریمد 

 و جهان رانیدر ا یدرمان یعرضه خدمات بهداشت یو سازمان ها نظامها 

 هیاول یبهداشت یها مراقبت PHC 

 یساز منیا 

 یحرفه ا بهداشت 

 زباله و مواد زائد بهداشت 

 ییمواد غذا بهداشت 

 (1) ها مارستانیب طیمح بهداشت 

 (2) ها مارستانیب طیمح بهداشت 

 هدف كلي 

 .استکه مرتبط با مسائل حرفه اتاق عمل  یبهداشت یبهداشت و نظام ها یومباناصول  با ییآشنا

  اهداف اختصاصي 

 .تاریخچه و مفاهیم بهداشت جامعه را بیان کنند 

  .بهداشت از دیدگاه اسالم  را بررسی کنند 

 .عوامل موثر بر سالمتی و بهداشت را توضیح دهند 

  .با فرآیند آموزش بهداشت آشنا شوند 

  .مفاهیم پیشگیری ، انواع آن و مراحل پیشگیری را توضیح دهند 

 .چرخه انتقال بیماری ها و روش کنترل آنها را ترسیم نمایند 

  .عفونتهای بیمارستانی و روش های کنترل آنها را بدانند 

  .با مباحث رعایت بهداشت زباله و مواد زائد آشنا شوند 

 برنامه واکسیناسیون را بیان کنند.  برنامه گسترش ایمن سازی و چگونگی اجرای 

  مراقبت های اولیه بهداشتیPHC  .را نام ببرند 

 درمانی در ایران و جهان را بشناسند.  -نظام ها و سازمان های عرضه خدمات بهداشتی 

  .با علم بهداشت حرفه ای آشنا شوند 

 درمانی را توضیح دهند.  -چگونگی مدیریت خدمات بهداشتی 

 بهداشت محیط بیمارستان ها بدانند.  مطالبی در مورد 

  .مطالبی در مورد: بهداشت مواد غذایی و چگونگی نظارت بر آنها را بیان کنند 

 روش آموزش 

 سخنرانی با استفاده از پاورپوئینت و وایت برد 



 بحث گروهی و پرسش و پاسخ 

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشي بخش 

 وایت برد و ماژیک، کامپیوتر، ویدوئو پروژکتور ،اسالید 

   آموزش دهنده 

  حامد دالممربوطه:  استاد 

 

 منابع اصلي درسي: 

 . تهران: جامعه نگر.مرور جامع پرستاری بهداشت جامعهایلدر آبادی اسحاق)جدیدترین ویرایش(.  -

 تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )ایلدر آبادی، اسحاق)جدیدترین ویرایش(.  -

 تهران: ارجمند. (.1و2و3کتاب جامع بهداشت عمومی )حاتمی حسین و همکاران. )جدیدترین ویرایش(  -

درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی: اصول و روش های جی. ای. پارک. ک. پاکر)جدیدترین ویرایش(.  -

 ن: سماط.)ترجمه: حسین شجاعی تهرانی(. تهرا اپیدمیولوژی، جمعیت شناسی و آمارهای بهداشتی.

)ترجمه میر محمد حسینی و یوسف درسنامه پرستاری بهداشت جامعهبی . تی. باسا وانتاپا )جدیدترین ویرایش(. -

 حمیدزاده(. تهران: بشری.

 .فر یعبادتهران:  .و کنترل عفونت در اتاق عمل یریشگیپ(. 4931)ی رضا عباد ،یحسن انصار -

 تهران: سماط. گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی.(. 6831)فربد عبادی فردآذر ،یحسن انصارترجمه  -

  ارزشیابي 

 نحوه ارزشیابي         

 پرسش و پاسخ کالسی 

  ترم میانامتحان 

 امتحان پایان ترم 

  نحوه محاسبه نمره كل 

  :نمره 2پرسش و پاسخ کالسی 

  :نمره 5امتحان کتبی میان ترم 

  :نمره 11امتحان کتبی پایان ترم 

 مقررات 

 11: حداقل نمره قبولی  

 جلسه 1دفعات مجاز غیبت در کالس:  تعداد     

 



 بهداشت در اتاق عمل درس زمانبندی جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

15/11/1131 11 - 11 
 میو مفاه خچهیتار

 بهداشت
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

23/11/1131 11 - 11 
عوامل موثر بر 

 و بهداشت یسالمت
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1131 11 - 11 
انواع  و یریشگیپ

 آن
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/12/1131 11 - 11 
آموزش  ندیفرآ

 بهداشت
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

21/12/1131 11 - 11 

چرخه انتقال 

ها و روش  یماریب

 کنترل آنها

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

13/11/1133 11 - 11 
 یعفونت ها

 یمارستانیب

و  حامد دالم

 دانشجو

 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

21/11/1133 11 - 11 
خدمات  تیریمد

 یبهداشت
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

12/12/1133 11 - 11 

ها و سازمان نظام

عرضه خدمات  یها

در  یدرمان یبهداشت

 و جهان رانیا

و  حامد دالم

 دانشجو

 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 امتحان میان ترم 49 - 41 21/22/4933

13/12/1133 11 - 11 

 یمراقبت ها

 هیاول یبهداشت
PHC 

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 حامد دالم یساز منیا 11 - 11 11/12/1133
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

پرسش و کامپیوتر، و  سخنرانی حامد دالم یبهداشت حرفه ا 11 - 11 21/12/1133



اسالید، وایت  بحث گروهی

 برد و ماژیک

 پاسخ

11/12/1133 11 - 11 
بهداشت زباله و 

 مواد زائد
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/11/1133 11 - 11 
بهداشت مواد 

 ییغذا
 دالم حامد

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

11/11/1133 11 - 11 
 طیبهداشت مح

 (1) هامارستانیب
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

21/11/1133 11 - 11 
 طیبهداشت مح

 (2) هامارستانیب
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

اسالید، وایت 

 برد و ماژیک

پرسش و 

 پاسخ

 جلسه هفدهم: امتحان پايان ترم

 


