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 معرفی درس:

احد و 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

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 اسالم دگاهیبهداشت از د - بهداشت میو مفاه خچهیتار 

 و بهداشت یموثر بر سالمت عوامل 

کارشناسی    مقطع و رشته تحصیلی:            اتاق عمل: گروه آموزشی            پرستاری حضرت زینب )س ( دانشکده :

 تکنولوژی اتاق عمل

 2 :  تعداد واحد بهداشت در اتاق عمل :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 41الی  41 –سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 بصورت مجازی مکان برگزاری:

                                               حامد دالممسئول برنامه : 

 hameddelam8@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                       42212221:  دانشکده شماره تماس

                     حامد دالم مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 hameddelam8@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                                 42212221شماره تماس دانشکده:  

 حامد دالمتهیه و تنظیم : 

 22/42/4211 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 انواع آن و مراحل آن یریشگیپ ، 

 آموزش بهداشت ندیفرآ 

 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 

 مارستانهایب طیمح بهداشت 

 

 ف كلیاهدا 

 

  بهداشت میو مفاه خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
  بهداشت را شرح دهد.تاریخچه دانشجو بتواند 
 .دانشجو بتواند مفهوم بهداشت را شرح دهد 
  را شرح دهد.دانشجو بتواند تاریخچه بهداشت در دین اسالم 

 هدف كلی 

  و بهداشت یعوامل موثر بر سالمت

  اهداف اختصاصی 

 
  را شرح دهد. مفهوم سالمتیدانشجو بتواند 
  را شرح دهد. ابعاد مختلف سالمتیدانشجو بتواند 
 بهداشت را شرح دهد.مفهوم  دانشجو بتواند 

 

 هدف كلی 

  و سطوح مختلف آن یریشگیبا مفهوم پ انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند مفهوم پیشگیری را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند سطوح مختلف پیشگیری 

 مراحل انجام پیشگیری را شرح دهد. دانشجو بتواند 



 اهداف كلی 

 

  آموزش بهداشت یندهایبا فرآ انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
  شرح دهد.دانشجو بتواند روش های آموزش بهداشت را 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند ارتباطات در آموزش بهداشت 

 نظریه های آموزش بهداشت را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 

 اهداف كلی 

 

  و روش کنترل آن یمارینحوه انتقال ب ،یماریبا مفهوم ب انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند مفهوم بیماری را شرح دهد 
  را شرح دهد. بتواند بیماری های واگیردانشجو 

 بیماری های غیرواگیر را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 بیماری های عفونی و غیرعفونی را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 .دانشجو بتواند مفهوم کنترل بیماری را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

  و روش کنترل آن ها عیشا یمارستانیب یبا عفونت ها انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
  عفونت های بیمارستانی را شرح دهد.انواع دانشجو بتواند 

 .دانشجو بتواند نحوه پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

 ی در خدمات بهداشت تیریبا مفهوم مد انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
  دهد.دانشجو بتواند نیازهای بهداشتی را شرح 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند مراحل برنامه ریزی بهداشتی 

 .دانشجو بتواند مدیریت در خدمات بهداشتی را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

  و جهان رانیدر ا یدرمان یعرضه خدمات بهداشت یها و سازمان هابا نظام انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
  شرح دهد.دانشجو بتواند سازمان بهداشت جهانی را 



 را شرح دهد. دانشجو بتواند سازمان یونیسف 

 کشاورزی و غذا را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 سازمان بین المللی کار را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 صلیب سرخ بین المللی را شرح دهد. دانشجو بتواند 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور را شرح دهد. دانشجو بتواند 

  بتواند سازمان هالل احمر کشور را شرح دهد.دانشجو 

 اهداف كلی 

 

  هیاول یبهداشت یبا مفهوم مراقبت ها انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند اصول مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد 

 .دانشجو بتواند اجزای مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

  و انواع آن یمنیبا مفهوم ا انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند ایمنی دفاع اختصاصی را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند ایمنی دفاع غیراختصاصی 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع ایمنی فعال 

 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع ایمنی غیرفعال 

 روتین واکسیناسیون کشور را شرح دهد. دانشجو بتواند برنامه 

 اهداف كلی 

 

 ی بهداشت حرفه ابا  انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند بیماری های شغلی را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند برنامه های بهداشت حرفه ای 

  محیط کار را شرح دهد.دانشجو بتواند عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی در 

 اهداف كلی 

 

 ی مارستانیب یدفع زباله ها و پسماندها یبا مراحل و روش ها انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند مراحل دفع زباله را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند انواع روش های دفع زباله 

  دهد.دانشجو بتواند احیا و بازیابی زباله را شرح 



 اهداف كلی 

 

 یی با ابعاد مختلف بهداشت مواد غذا انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند ارتباط تغذیه با بهداشت و سالمت انسان را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند عوامل موثر بر تغذیه انسان 

 .دانشجو بتواند ارزشیابی وضعیت تغذیه در جامعه را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

  و ابعاد مختلف آن طیبا مفهوم بهداشت مح انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند بهداشت هوا را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند بهداشت آب 

 .دانشجو بتواند دفع بهداشتی فاضالب را شرح دهد 

 اهداف كلی 

 

  مارستانیدر ب طیبا مفهوم بهداشت مح انیدانشجو ییآشنا

  اهداف اختصاصی 

 
 .دانشجو بتواند عفونت های بیمارستانی را شرح دهد 
 را شرح دهد. دانشجو بتواند بهداشت وسایل و تجهیزات در بیمارستان 

 .دانشجو بتواند نحوه دفع بهداشتی فاضالب را شرح دهد 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

* 



  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع/مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
 تمام فصول تهران: جامعه نگر. (.3و2و1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه )(. 7837و7831ایلدر آبادی، اسحاق) -

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، فیلم آموزشیجزوه، اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ن موارد داگانه برای ای، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف



 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

1 
تکلیف اول 

 کالسی

دانشجو بایستی یک موضوع مرتبط با نظام های ارائه دهنده در این تکلیف 

خدمات سالمت را انتخاب نموده و در قالب اسالید تهیه و به استاد ارسال 

 نماید.

 تا 11/12/99

31/11/1411 
31/11/1411 

شناخت نظام 

های خدمات 

ارائه سالمت در 

 ایران و جهان

2 

 

تکلیف دوم 

 کالسی

در این تکلیف، دانشجو بایستی مهمترین عفونت های بیمارستانی و راه 

های انتقال، پیشگیری و کنترل آن را در قالب پاورپوئینت تهیه و به استاد 

 ارائه دهد.

تا  11/12/1399

11/12/1399 

11/12/1399 
شناخت 

مهمترین 

های  عفونت

 بیمارستانی



 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 8 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 تاریخ ارائه

و  خچهیتار

 میمفاه

 بهداشت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

عوامل موثر 

 و یبر سالمت

 بهداشت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

 و یریشگیپ 

 انواع آن
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

 پرسش و

 پاسخ

 ندیفرآ

آموزش 

 بهداشت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

چرخه انتقال 

ها و  یماریب

روش کنترل 

 آنها

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ



 

 یعفونت ها

 یمارستانیب

و  حامد دالم

 دانشجو

 –سخنرانی 

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

 تیریمد

خدمات 

 یبهداشت

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

ها و نظام

 یسازمان ها

عرضه 

خدمات 

 یبهداشت

در  یدرمان

 و جهان رانیا

و  دالم حامد

 دانشجو

و  سخنرانی

 ارائه دانشجو

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

امتحان میان ترم

 یمراقبت ها

 یبهداشت

 PHC هیاول

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

 حامد دالم یساز منیا
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

بهداشت 

 یحرفه ا
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

بهداشت زباله 

 و مواد زائد
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

بهداشت مواد 

 ییغذا
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

بهداشت 

 طیمح
 حامد دالم

و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ

بهداشت 

 طیمح

 هامارستانیب

 حامد دالم
و  سخنرانی

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

 اسالید

پرسش و 

 پاسخ



 امتحان پایان ترم

 

 


