
 
 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 11/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041اول سال تحصيلي نيمسال سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:               سه شنبه   روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2واحد:تعداد 

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تاریخچه پرستاری سالمت جامعه و گستره کاری پرستاری سالمت جامعه:  جلسهعنوان 

 پرستاری سالمت جامعهتاریخچه پرستاری سالمت جامعه و گستره کاری آشنایی با  :  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 

 تاریخچه پرستاری سالمت جامعه را شرح دهد 

 گستره کاری پرستار سالمت جامعه را بیان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        /           حضوری  روش آموزش :  

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

بهداشت محيط(، دكتر اسحق ايلدرآبادی، نشر جامعه  ،سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعهمنبع درس : 
 2131نگر 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24     :زمانمدت  :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 جلسه دوم

 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 13/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  اولنيمسال سال تحصيلي  :  

 29-21ساعت:                    سه شنبه  روز:     پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  04تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2092 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سالمت و طیف سالمت و بیماری –نقش ها و فعالیتهای پرستار سالمت جامعه در تیم سالمت :  جلسهعنوان 

 سالمت و طيف سالمت و بيماری ونقش ها و فعاليتهای پرستار سالمت جامعه در تيم سالمت آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 نقش ها و فعالیتهای پرستار سالمت جامعه را در تیم سالمت بیان کند 

 مفهوم سالمت و بیماری را بیان کند 

 ابعاد سالمتی را نام ببرد  

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        /        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

  منبع درس :
 2131بهداشت محيط(، دكتر اسحق ايلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ، سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 21/7/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:                سه شنبه روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبتهای اولیه بهداشتی -تعریف سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط :  جلسهعنوان 

 سطوح پیشگیری و راهبردهای مرتبط و مراقبتهای اولیه بهداشتیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 پيشگيری اساسي، ثانويه و ثالثيه را نام ببرد 

 .اصول مراقبتهای اوليه بهداشتي را شرح دهد 

  مراقبتهای اوليه بهداشتي را بيان كنداجزای اصلي 

 نقش پرستار سالمت جامعه در مراقبتهای اوليه بهداشتي را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 عنوان و نوع آزمون :  میان ترم

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر  ،سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه منبع درس :
 8931جامعه نگر 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 
 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 23/7/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:                      سه شنبهروز:     پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت :  جلسهعنوان 

 نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 آموزش بهداشت را تعریف کند 

 روشهای آموزش بهداشت را نام ببرد 

  آموزش بهداشت را بیان کندمراحل برنامه ریزی 

 نظریه ها و الگوهایی که جهت تغییر رفتار به کار برده می شود را نام ببرد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        تکلیف          /          پ   فعالیت آموزشی :

 ترم میانعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 

 
 جلسه پنجم

 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 16/7/2042   تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:           سه شنبه      روز:     پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پرستار و اقتصاد سالمت:  جلسهعنوان 

 اقتصاد سالمتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 اقتصاد خرد و کالن را شرح دهد 

  با سایر کاالها و خدمات را شرح دهدتفاوت بین کاالها و خدمات بهداشتی را 

 ابزارهای تحلیل اقتصادی را توضیح دهد 

 نقش پرستار در اقتصاد سالمت را ذکر کند 

 تفاوت کارآمدی با کارآیی را با ذکر مثال توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 /          پروژه           فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 ترم میانعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سالمت فرد و خانواده ،جامعهپرستاری سالمت جامعه)سالمت 
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 1/1/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي نيمسال اول سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:          سه شنبه   روز:     پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تدوين / بازنگری:تاريخ 
 

 کار با گروه های آسیب پذیر -پویایی گروه:  جلسهعنوان 

 پویایی گروه وکار با گروه های آسیب پذیرآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 گروه را تعریف کند 

 انواع گروه را نام ببرد 

 مراحل تشکیل گروه را بیان کند 

 جمعیتهای آسیب پذیر را تعریف کند 

 عوامل موثر بر آسیب پذیری را شرح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        پ  فعالیت آموزشی :   تکلیف          /        

 ترممیان عنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 

 
 جلسه هفتم

 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 24/1/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:                 سه شنبه     روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عوامل تعیین کننده های سالمت) زیستی، فرهنگی و اجتماعی(:  جلسهعنوان 

 تعيين كننده های سالمت) زيستي، فرهنگي و اجتماعي(عوامل آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 عوامل موثر بر سالمتی را شرح دهد 

 تاثیر فرهنگ بر سالمتی را بیان کند 

 اهمیت عوامل اجتماعی تعیین کننده سالمتی را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر ،سالمت فرد و خانواده  ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه  14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 جلسه هشتم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 27/1/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:               سه شنبه روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت:  جلسهعنوان 

 نظام های ارائه دهنده خدمات سالمتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 نظام های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی در جهان را نام ببرد 

  کشور را نام ببردواحدهای موجود در نظام شبکه های بهداشتی درمانی 

 انواع سازمان های بهداشت بین المللی را نام ببرد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 ترم پایانعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر  ،سالمت فرد و خانواده ،پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 

 
 جلسه نهم

 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 10/1/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:               سه شنبه روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه:  جلسهعنوان 

 اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه آشنایی با:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 نیازسنجی سالمت را تعریف کند 

 طبقه بندی انواع نیازها را شرح دهد 

 محاسن انجام نیازسنجی سالمتی را نام ببرد 

 فرایند انجام  نیاز سنجی سالمتی را شرح دهد 

 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  پایان ترم

  منبع درس :

اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه، سالمت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر 
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 

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

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 جلسه دهم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 2/3/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21 ساعت:                سه شنبهروز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ایمن سازی:  جلسهعنوان 

 آشنایی با ایمن سازی:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

  .انواع ایمنی را تعریف کند 

  .دوز و راه تجویز واکسن ها را شرح دهد 

 .شرایط و مدت زمان نگهداری ویال واکسنها را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  پایان ترم

  منبع درس :

و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه، سالمت فرد 
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه يازدهم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 1/3/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:             سه شنبه   روز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پرستاری بهداشت مدارس :  جلسهعنوان 

 آشنایی با پرستاری بهداشت مدارس:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 بهداشت مدارس را تعریف کند 

 حداقل استانداردهای محیط مدرسه را بیان کند 

 انواع نقشهای پرستار بهداشت مدارس را بیان کند 

  مدرسه در بهداشت روان کودک را توضیح دهد.نقش 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ، ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکاسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 آزمون :  پایان ترم عنوان و نوع

  منبع درس :

پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه، سالمت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر 
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم
 

 اریکارشناسی،پرست مقطع / رشته تحصیلی:            گروه آموزشی:  پرستاری                حضرت زینب )س(  پرستاری:  هدانشکد

 25/3/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:                سه شنبهروز:    پرستاری سالمت جامعهنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 5/2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقا سالمت و رشد کودک:  جلسهعنوان 

 اهميت نقش پرستار در حفظ و ارتقا سالمت و رشد كودکآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

  .معیارهای رشد کودک را بیان کند 

 .نقش پرستار در حفظ و ارتقاء سالمت و رشد کودک را شرح دهد

 عوامل محیطی خطرناک برای کودکان را بشناسد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 ویدئو پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیک، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        

 عنوان و نوع آزمون :  پایان ترم

  منبع درس :

پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه، سالمت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دکتر اسحق ایلدرآبادی، نشر جامعه نگر 
8931 

 2135پرستاری سالمت جامعه، سيده وحيده حسيني ، نشر جامعه نگر 
1- Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health Care in the 

Community, 8th Edition8118 
- ElizabethT. Anderson, Judith M.McFarlane. Community As Client: Application of the Nursing Process, 

last Ed. 

 دقيقه 24مدت زمان:      :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  14مدت زمان :  

 دقيقه  24مدت زمان :  

 دقيقه 14مدت زمان:    

  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 
 


