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 هعزفی درس:

یت اصَل بْداشت هحیط ٍ شٌاخت عَاهل هَثز بزآى است . ایي درس بِ سیز بٌای  یک جاهعِ سالن  رعا

بْداشت هَاد غذایی، بْداشت هزاکش  ;سیست ٍ کار، اهاکي عوَهی ٍ هسکي هفاّین بْداشت هحیط

 درهاًی ٍ سالهت در بالیای طبیعی ٍ بحزاى ّا هی پزداسد. -بْداشتی

 

 

 

 

 

 

 79کارشٌاسی/ پزستاری :هقطع ٍ رشتِ تحصیلی     پزستاریگزٍُ آهَسشی:     ت سیٌب)ص(  زپزستاری حض داًشکدُ :   

 ٍاحذ 1  :  تؼذاد ٍاحذ پزستبری ٍ ثْذاضت هحیط :  ًبم درس

 ًظزی  ًَع ٍاحذ :

 15-11 : دٍضٌجِ ّبرٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:   ًذارد  پیص ًیبس:

 داًطکذُ پزستبری  هکبى ثزگشاری:

                                          هٌْذس سّزُ ثزیشی    هسئَل ثزًبهِ :  

 zohreh.berizi@larums.ac.ir آدرس پست الکتزًٍیکی:                            71152245770:      داًطکذُ ضوبرُ توبس

                                                          هٌْذس سّزُ ثزیشی      هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 zohreh.berizi@larums.ac.ir  آدرس پست الکتزًٍیکی:                  71152245770ضوبرُ توبس داًطکذُ:          

                                                          هٌْذس سّزُ ثزیشی تْیِ ٍ تٌظین : 

 1300ضْزیَر   ثبسًگزی: تذٍیي/ ختبری

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 عٌاٍیي کلی ایي درس شاهل هَارد سیز هی باشد :

 

 کلیات تْذاؿت هحیط، اکَػیؼتن ٍ تحشاى هحیط صیؼت 

 آلَدگی َّا ٍ خاک 

 تْذاؿت آب ٍ فاضالب 

 پشتَّا ،آلَدگی ّای صَتی، ًَسی 

 ٍ هؼکي تْذاؿت تْذاؿت اهاکي ػوَهی 

 تْذاؿت هشاکض تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍ کٌتشل ػفًَت 

 تْذاؿت حشفِ ای 

 تالیای طثیؼی ٍ اقذاهات  دس ؿشایط اضطشاسی 

 
 

 ف کلیاّدا 

 

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین ثْذاضت هحیط سیست ٍ اکَسیستن ٍ ثحزاى هحیط سیست 

   اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ػی قشاس دّذ.هفاّین تْذاؿت هحیط سا دس ػِ تخؾ ػَاهل صیؼتی، اجتواػی ٍ فشٌّگی هَسد تشس 

 .ًقؾ پشػتاس جاهؼِ سا دس تْذاؿت هحیط صیؼت تیاى کٌذ 

 .ساتطِ تیي هحیط ٍ ػالهت ٍ تیواسیْای اًؼاى سا تَضیح دّذ 

 شات آلَدگی ّای هحیط تش اکَػیؼتن سا ؿشح دّذ.یتاث 

 ّدف کلی 

 آضٌبیی ثب  هفبّین آلَدگی َّا ٍ خبک ٍ ػَاهل هَثز ثز آًْب

 

  اّداف اختصاصی 

 

 ثبیذ ثتَاًذ: داًطجَ  در پبیبى دٍرُ

 .اّویت آلَدگی َّا سا ؿشح دّذ 

 .طثقِ تٌذی آلَدگی َّا ستَضیح دّذ 

 .اّویت آلَدگی خاک سا تیاى کٌذ 

 .ػَاهل هَثش دس پایذاسی ػوَم ؿیویایی دس خاک سا ؿشح دّذ 

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

 ّدف کلی 

 

  هٌاتغ آلَدگی آب ٍ اًَاع سٍؽ ّای تصفیِ آب ٍ فاضالبتا داًـجَیاى آضٌبیی کلی 

   اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .هٌاتغ آلَدگی آب سا ًام تثشد 

 .خَاف فیضیکی ٍ ؿیویایی آب ٍ فاضالب سا تیاى کٌذ 

 .هـکالت ًاؿی اص دفغ غیشتْذاؿتی فاضالب سا ؿشح دّذ 



  ِآب ٍ فاضالب سا ؿشح دّذ.اًَاع سٍؿْای تصفی 

 .ٍیظگی ّای آب ػالن ٍ تْذاؿتی سا ًام تثشد 

 

 ّدف کلی 

 ٍ تطؼطؼبت خطزًبکًَری  ،داًطجَیبى ثب در هَرد آلَدگی ّبی صَتیآضٌبیی 

  اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 .آلَدگی صذا سا تؼشیف ًوایذ 

 .اثشات فیضیَلَطیکی ٍ پاتَلَطیکی ػش ٍ صذا سا ؿشح دّذ 

  سا تیاى ًوایذ.اصَل حفاظت ٍ دفغ آلَدگی اص هَاد سادیَ اکتیَ ٍ تـؼـات 

 .آلَدگی ًَسی ٍ سٍؿْای هقاتلِ تا آى ّا سا ؿشح دّذ 

 .ساّْای کٌتشل ٍ هقاتلِ تا آػیة ّای ؿیویایی سا تیاى کٌذ 

 ّدف کلی 

 تْذاؿت اهاکي ػوَهی ٍ تْذاؿت هؼکيهفاّین  آؿٌایی تا 

  اّداف اختصاصی 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 .اػتاًذاسّای هؼکي تْذاؿتی ساًام تثشد 

 .ػلل ایجاد هؼاکي غیش تْذاؿتی سا تیاى کٌذ 

 .لضٍم سػایت تْذاؿت اهاکي ػوَهی سا ؿشح دّذ 

 .ساّْای پیـگیشی اص هؼوَهیت غزایی سا تیاى کٌذ 

 .استثاط تیي هؼکي ًاهٌاػة ٍ تیواسیْا سا تیاى کٌذ 

 

 ّدف کلی 

 دس صهیٌِ تْذاؿت هشاکض تْذاؿتی ٍ دسهاًی ٍ کٌتشل ػفًَت الصمکؼة داًؾ 

 

  اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 جاهذ سا تؼشیف کٌذ. ئذصا تْذاؿت هَاد 

 .سٍؽ ّای هختلف طثقِ تٌذی صتالِ سا تیاى کٌذ 

 جاهذ سا ؿشح دّذ.ئذهشاحل دفي تْذاؿتی هَاد صا 

 

 ّدف کلی 

 

 ؿٌاخت هفاّین دس هَسد تْذاؿت کاس

 
 

  اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:

 .تْذاؿت حشفِ ای سا تؼشیف کٌذ 



 .اقذاهات تْذاؿتی جْت پیـگیشی اص اتتال تِ تیواسیْای ؿغلی سا تیاى کٌذ 

 .ػَاهل هَثش دس ایجاد تیواسیْای ؿغلی سا تیاى کٌذ 

  تْذاؿت حشفِ ای سا دس هحیط کاس ؿشح دّذ.اػتاًذاسّا ٍ سػایت اصَل ایوٌی ٍ 

 

 ّدف کلی 

 صلضلِ( -آؿٌایی تا اًَاع تالیای طثیؼی ٍ اقذاهات اٍلیِ دس ؿشایط اضطشاسی)ػیل

  اّداف اختصاصی 

 

 داًطجَ  در پبیبى دٍرُ ثبیذ ثتَاًذ:
 .اًَاع تالیای طثیؼی سا ًام تشدُ ٍ لضٍم اّویت تِ تالیای طثیؼی سا ؿشح دّذ 

 .چاسچَب هذیشیت تحشاى سا ًام تثشد 

 دس جْت کاّؾ تاثیشات آى سا تیاى کٌذ. اقذاهات الصم دس ؿشایط اضطشاسی 

 

 رٍش آهَسش 
 

 حضَری                   هجاسی                                 تزکیبی                              

 اجزاءشزایط 

 

 اهکاًات آهَسشی:  
 ػاهاًِ ًَیذٍ  کاهپیَتش 

 

 

 

  هٌابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى هٌجغ/هقبلِ آیب کتبة 

  کٌیذ:دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِضذُ ثزای 

 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health 
Care in the Community, 8th Edition 

 

 توام فصَل

 
2- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the 

Nursing Process, last Ed 

 فصَل توبم

 

 

 



 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

  دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اػالیذ ٍ ...( ػالٍُ تش

، هـخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ درسیکتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 آى سا ضویوِ ًواییذ: فبیل

 
 ٍ ... اػت. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، جضٍُ، فیلن آهَصؿیاػالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هاًٌذ کتاب، هجوَػِ اػالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا تِ ػٌَاى

، هـخصات کاهل آى سا رکش کٌیذ. )دس ػاهاًِ قؼوتی جذاگاًِ تشای  تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتز

 ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 *ًَع هحتَا
 ػٌَاى ٍ هؤلفیي/هطخصبت ضبهل 

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثزای 

 ** اریذثبرگ

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 آسهَى ّای خَد ارسیابی 

 خیش   تلی   ایذ؟ًظش گشفتِ آصهَى دس . آیا تشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

 هْلت ارائِ ثبسخَرد ثِ تکبلیف هْلت پبسخ دادى داًطجَیبى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 هثال

اصهَى هثحث 

ًیاصػٌجی دس تشًاهِ 

 دسػی

تؼتی چْاس 

 جَاتی
20/7/99تا  14/7/99اص  24/7/99تا تاسیخ    

 

1 

 

 

 هیاى تشم 
تؼتی چْاس 

 جَاتی
 هتؼاقثا اػالم خَاّذ گشدیذ. هتؼاقثا اػالم خَاّذ گشدیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ُّای داًشجَیاى تکالیف ٍ پزٍص 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   تلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا تشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاػخ هثثت ؿشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیؼیذ:           

 اسصؿیاتی هیگشدد. تِ صَست آصهَى هیاى تشم دسصذ اص هطالة دسػی  50

 ارسشیابی داًشجَیاى

 بارم ًوزُ هَارد ارسشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 12 آسهَى پبیبى تزم

 1 غیبةضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ 

 2 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 هقزرات 

         01حداقل نمره قبولي                                

 :مطابق قوانين آموزشي    تعداددفعات مجاز غيبت در كالس     

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

1 

 

 اص هثحث  تْذاؿت حشفِ ای تکلیف اٍل
هتؼاقثا اػالم 

 خَاّذ گشدیذ

یک ّفتِ پغ 

 اص تاسگضاسی

هشٍس فصل 

هشتَطِ اص 

هٌثغ دسػی ٍ 

دسک هفاّین 

 هشتَطِ

 اص هثحث  تالیای طثیؼی ٍ اقذاهات دس ؿشایط اضطشاسی تکلیف دٍم 2
هتؼاقثا اػالم 

 خَاّذ گشدیذ

یک ّفتِ پغ 

 اص تاسگضاسی

هشٍس فصل 

هشتَطِ اص 

هٌثغ دسػی ٍ 

دسک هفاّین 

 هشتَطِ



 

 پرستاري و بهداشت محیط درس زمانبندي جدول

 تبریخ ارائِ
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز
 ارزشيابيروش 

42/4/77 75-73 

کلیاابت ثْذاضاات 

هحیط، اکَسیستن 

ٍ ثحاازاى هحاایط 

 سیست

 هجبسی مهندس بریسی

 

 -کبهپیَتز

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

17/4/77 75-73 آلااَدگی ّااَا ٍ   

 خبک

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

5/5/77 75-73 ثْذاضاااات آة ٍ  

 فبضالة

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

72/5/77 75-73 آلااَدگی ّاابی     

 ،صااَتی، ًااَری 

 پزتَّب

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

47/5/77 75-73 ثْذاضت اهبکي  

 ثْذاضت ػوَهی ٍ

 هسکي

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

46/5/77 
75-73 ثْذاضاات هزاکااش  

ثْذاضااااااتی ٍ 

درهبًی ٍ کٌتازل  

 ػفًَت

 -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون ميان ترم و 

 پایان ترم

3/5/77 75-73  -کبهپیَتز هجبسی هٌْذس ثزیشی آزمون ميان ترم 

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

 آزمون ميان ترم

74/5/77 75-73   ثْذاضت حزفِ ای 

  هٌْذس ثزیشی

 -کبهپیَتز هجبسی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

و  آزمون ميان ترم

 پایان ترم

77/5/77 75-73 ثالیبی طجیؼی ٍ  

اقذاهبت  در 

 ضزایط اضطزاری

 

 هٌْذس ثزیشی
 -کبهپیَتز هجبسی

ایٌتزًت ٍ 

 سبهبًِ ًَیذ

آزمون پایان ترم و 

 تكاليف

 

 


