
 
 

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍل

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                                    ستاریپر:   داوشکد

 40/2/55 تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03عتسب                     دٍضٌبِرٍز6          پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94 تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 کلیات تْذاضت هحیط، اکَسیستن ٍ تحشاى هحیط صیست : جلسٍعىًان 

 آضٌایی داًطجَیاى تا هفاّین تْذاضت هحیط صیست ٍ اکَسیستن ٍ تحشاى هحیط صیست:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 
 داوشجً در پایان ديرٌ باید بتًاود:

 سی قشاس دّذ.هفاّین تْذاضت هحیط سا دس سِ تخص عَاهل صیستی، اجتواعی ٍ فشٌّگی هَسد تشس 

 .ًقص پشستاس جاهعِ سا دس تْذاضت هحیط صیست تیاى کٌذ 

 .ساتطِ تیي هحیط ٍ سالهت ٍ تیواسیْای اًساى سا تَضیح دّذ 

 شات آلَدگی ّای هحیط تش اکَسیستن سا ضشح دّذ.یتاث 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  زهبى 6   هذت

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 

 79  کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          یپرستارگريٌ آمًزشی:                              پرستاری:   داوشکد

 90/2/55 تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6                        دٍضٌبِرٍز6       پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94 تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    س6هسئَل در ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 آلَدگی َّا ٍ خاک:  جلسٍعىًان 

 آضٌایی تا  هفاّین آلَدگی َّا ٍ خاک ٍ عَاهل هَثش تش آًْا:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 
 داوشجً در پایان ديرٌ باید بتًاود:

 .اّویت آلَدگی َّا سا ضشح دّذ 

 .طثقِ تٌذی آلَدگی َّا ستَضیح دّذ 

 .اّویت آلَدگی خاک سا تیاى کٌذ 

 .عَاهل هَثش دس پایذاسی سوَم ضیویایی دس خاک سا ضشح دّذ 

 ا سا رکش کٌذ.َشیي اقذاهات دس پیطگیشی اص آلَدگی ّهْوت 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – فتکلی  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 ِ آهَزش علَم پسضکیهرکس هطبلعبت ٍ تَسع

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَم جلسِ

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                                   پرستاری:   داوشکد

 3/3/55 تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل 6   سبل تحصیلی 

 01-03سبعت6                           دٍضٌبِرٍز6    پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 ُ بريسیهٌْذس زّر    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 تْذاضت آب ٍ فاضالب :  جلسٍعىًان 

 هٌاتع آلَدگی آب ٍ اًَاع سٍش ّای تصفیِ آب ٍ فاضالبتا داًطجَیاى آضٌایی کلی :   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 
 داوشجً در پایان ديرٌ باید بتًاود:

 .هٌاتع آلَدگی آب سا ًام تثشد 

 .خَاظ فیضیکی ٍ ضیویایی آب ٍ فاضالب سا تیاى کٌذ 

 .هطکالت ًاضی اص دفع غیشتْذاضتی فاضالب سا ضشح دّذ 

  ِآب ٍ فاضالب سا ضشح دّذ.اًَاع سٍضْای تصفی 

 .ٍیظگی ّای آب سالن ٍ تْذاضتی سا ًام تثشد 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ رفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت ص:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 
 

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)ح درس رٍزاًِ طر

 چْبرمجلسِ 

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                                         پرستاری:   داوشکد

 00/3/55 تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6                    دٍضٌبِرٍز6           رستبری ٍ بْذاضت هحیط پًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 پشتَّا ،آلَدگی ّای صَتی، ًَسی :  جلسٍعىًان 

 ٍ تطعطعات خطشًاکًَسی  ،داًطجَیاى تا دس هَسد آلَدگی ّای صَتیآضٌایی :   جلسٍف کلی َد

 :  اختصاصیاَداف 
 پس از پایان ديرٌ باید بتًاود: داوشجً
 .آلَدگی صذا سا تعشیف ًوایذ 

 .اثشات فیضیَلَطیکی ٍ پاتَلَطیکی سش ٍ صذا سا ضشح دّذ 

  سا تیاى ًوایذ.اصَل حفاظت ٍ دفع آلَدگی اص هَاد سادیَ اکتیَ ٍ تطعطات 

 .آلَدگی ًَسی ٍ سٍضْای هقاتلِ تا آى ّا سا ضشح دّذ 

 .ساّْای کٌتشل ٍ هقاتلِ تا آسیة ّای ضیویایی سا تیاى کٌذ 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

  درسکلیات  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 س هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکیهرک

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 
 

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجنجلسِ 

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                         پرستاری:   داوشکد

 40/3/55  تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03  سبعت6                   دٍضٌبِرٍز6            پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ٍاحذ6 ًَع

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

  هسکي تْذاضت تْذاضت اهاکي عوَهی ٍ:  جلسٍعىًان 

 تْذاضت اهاکي عوَهی ٍ تْذاضت هسکيهفاّین  آضٌایی تا :   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 
 داوشجً پس از پایان ديرٌ باید بتًاود:

 .استاًذاسّای هسکي تْذاضتی ساًام تثشد 

 .علل ایجاد هساکي غیش تْذاضتی سا تیاى کٌذ 

 .لضٍم سعایت تْذاضت اهاکي عوَهی سا ضشح دّذ 

 .ساّْای پیطگیشی اص هسوَهیت غزایی سا تیاى کٌذ 

 .استثاط تیي هسکي ًاهٌاسة ٍ تیواسیْا سا تیاى کٌذ 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  مکاوات آمًزشی : ا

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41   هذت زهبى 6 

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطن جلسِ

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                               پرستاری:   داوشکد

 44/3/55  تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6                  دٍضٌبِرٍز6             پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 تْذاضت هشاکض تْذاضتی ٍ دسهاًی ٍ کٌتشل عفًَت:  جلسٍعىًان 

 دس صهیٌِ تْذاضت هشاکض تْذاضتی ٍ دسهاًی ٍ کٌتشل عفًَت الصمکسة داًص  :  جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 داوشجً در پایان ديرٌ باید بتًاود:

 جاهذ سا تعشیف کٌذ. ئذصا تْذاضت هَاد 

 .سٍش ّای هختلف طثقِ تٌذی صتالِ سا تیاى کٌذ 

 جاهذ سا ضشح دّذ.ئذهشاحل دفي تْذاضتی هَاد صا 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   بىدی ي وتیجٍ گیری جمع 

هبًی الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی در  

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتن جلسِ

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                            پرستاری:   داوشکد

 1/4/55 تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011سبل اٍل ًیوسبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6                    دٍضٌبِرٍز6           پرستبری ٍ بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 آزمًن میان ترم   :  جلسٍعىًان 

 کردن داوشجًیان   یابیارز :   جلسٍَدف کلی 

 

 :  اختصاصیاَداف 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 (چْاس گضیٌِ ای)تستی  -هجاصی عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ کالس َای حضًری تکمیل گردد.( )ایه قسمت صرفا جُت:    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 
 

 
 

 ترکیبی  (lesson Plan)زاًِ طرح درس رٍ

 ّطتن جلسِ 

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاریگريٌ آمًزشی:                             پرستاری:   داوشکد

 04/4/55  تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6                            دٍضٌبِ رٍز6   بْذاضت هحیط  پرستبری ًٍبم درس )ٍاحذ(  6  

 ًفر 94  تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   تبريخ تذٍيي / ببزًگری6
 

 تْذاضت حشفِ ای :  جلسٍعىًان 

  ضٌاخت هفاّین دس هَسد تْذاضت کاس:   سٍجلَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 

 ٌ باید بتًاود:داوشجً در پایان دير

 .تْذاضت حشفِ ای سا تعشیف کٌذ 

 .اقذاهات تْذاضتی جْت پیطگیشی اص اتتال تِ تیواسیْای ضغلی سا تیاى کٌذ 

 .عَاهل هَثش دس ایجاد تیواسیْای ضغلی سا تیاى کٌذ 

  تْذاضت حشفِ ای سا دس هحیط کاس ضشح دّذ.استاًذاسّا ٍ سعایت اصَل ایوٌی ٍ 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍهذت زهبى6      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقدم 

 کلیات درس  

 ص اٍل درس بخ 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ علَم پسضکی ٍ   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



 
 

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 ًْنجلسِ 

 79 کارشىاسی/ پرستاری   مقطع / رشتٍ تحصیلی:          پرستاری گريٌ آمًزشی:                              پرستاری:   داوشکد

 05/4/55  تبريخ ارائِ درس 6 0955-0011ًیوسبل اٍل سبل تحصیلی  6  

 01-03 سبعت6              دٍضٌبِرٍز6                 پرستبری ٍ بْذاضت هحیط (  6  ًبم درس )ٍاحذ

 ًفر 94 تعذاد داًطجَيبى  6 ًظری    ًَع ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    هسئَل درس6 ٍاحذ 0  تعذاد ٍاحذ6

 هٌْذس زّرُ بريسی    :هذرس دقیقِ  01 هذت کالس6 

 0955ضْريَر   ببزًگری6تذٍيي /  تبريخ
 

 تالیای طثیعی ٍ اقذاهات  دس ضشایط اضطشاسی :  جلسٍعىًان 

 صلضلِ( -آضٌایی تا اًَاع تالیای طثیعی ٍ اقذاهات اٍلیِ دس ضشایط اضطشاسی)سیل:   جلسٍَدف کلی 

 :  اختصاصیاَداف 
 داوشجً در پایان ديرٌ باید بتًاود:

 .اًَاع تالیای طثیعی سا ًام تشدُ ٍ لضٍم اّویت تِ تالیای طثیعی سا ضشح دّذ 

 .چاسچَب هذیشیت تحشاى سا ًام تثشد 

 دس جْت کاّص تاثیشات آى سا تیاى کٌذ. اقذاهات الصم دس ضشایط اضطشاسی 

          هجاصی ريش آمًزش : 

 ساهاًِ ًَیذ –کاهپیَتش  امکاوات آمًزشی : 

          تاالس گفتگَ – تکلیف  فعالیت آمًزشی : 

 عىًان ي وًع آزمًن : 

  مىبع درس :
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 
Community, 8th Edition 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 
last Ed.  

 ٍدقیقِ      6هذت زهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقدم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 41  هذت زهبى 6  

 دقیقِ     1هذت زهبى 6   

 دقیقِ  01هذت زهبى6      

  دقیقِ     1هذت زهبى 6   جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 کیهرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسض

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 


