
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

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

 14/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041اول سال تحصيلي نيمسال سال تحصيلي  :  

 24-21ساعت:                       يکشنبهروز:    پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  00تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 اکوسیستم و بحران محیط زیست -مفاهیم بهداشت محیط:  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفاهیم بهداشت محیط و اکوسیستم و بحران محیط زیست:  جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 

 مفهوم بهداشت محیط را بیان کند 

 نقش پرستاران را در حوزه بهداشت محیط را بیان کنند 

 .رابطه بین محیط و سالمت و بیماریهای انسان را بیان کند 

 ترکیبی       /     مجازی        /           حضوری  روش آموزش :  

 روژه        /          پ        فعالیت آموزشی :   تکلیف  

 میان ترم عنوان و نوع آزمون : 

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

 2136پرستاری و بهداشت محيط، 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:    

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقيقه 24مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 جلسه دوم

 

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

 12/6/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041سال تحصيلي  اولنيمسال سال تحصيلي  :  

 19-11ساعت:                      یکشنبه روز:     و بهداشت محیطپرستاری نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 1تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 11/6/1091 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آلودگی صوتی، نوری ، پرتوها و آسیبهای شیمیایی:  جلسهعنوان 

 شیمیایی آشنایی باآلودگی صوتی، نوری ، پرتوها و آسیبهای:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی سر و صدا را بیان کند 

 راه كارهای مبارزه با سر و صدا را شرح دهد 

  انواع پرتوها و تاثیرات آن بر روی بدن را شرح دهد 

 راه کارهای حفاظت در برابر پرتوها را بیان کند 

 را بیان کند اهمیت آسیبهای شیمیایی 

 تاثیر ناکافی بودن نور بر سالمت انسان 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

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

 2136پرستاری و بهداشت محيط، 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

 6/2/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                       چهارشنبهروز:    پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 2تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشت آب و فاضالب:  جلسهعنوان 

 آشنایی با بهداشت آب و فاضالب:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 خطرات ناشی از مصرف آب آلوده را بیان کند 

 مراحل تصفیه آب را توضیح دهد 

 معیارهای آب سالم و بهداشتی را شرح دهد 

 روشهای تصفیه فاضالب را بیان کند 

 خواص فیزیکی و شیمیایی فاضالب 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 

 8931پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، 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

 14/2/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                 چهارشنبه     روز:     پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 بهداشت اماکن عمومی و مسکن و سالمت مواد غذایی :  جلسهعنوان 

 بهداشت اماكن عمومي و مسکن و سالمت مواد غذاييبا آشنایی :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 استانداردهای مسکن بهداشتی را بیان کند 

  عمومی را شرح دهدلزوم رعایت بهداشت اماکن 

 نقش پرستار در بهداشت مسکن را شرح دهد 

 روشهای نگهداری مواد غذایی را شرح دهد 

 .بهداشت مواد غذایی در اماکن عمومی و منازل را توضیح دهد 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

 پروژکتور و کامپیوتر، وایت برد، ماژیکویدئو ، اسالید پروژکتور امکانات آموزشی : 

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 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 

 8931و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، نشر جامعه نگر  پرستاری
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 

 



 
 

 
 پنجم جلسه

 

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

 12/2/2042   تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                  چهارشنبهروز:     پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و کنترل عفونت:  جلسهعنوان 

 بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و کنترل عفونتآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 راه های پیشگیری از عفونت در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستانها را بیان کند 

 تفاوت عفونت مرتبط با مراقبت سالمتی با عفونت بیمارستانی را بیان کند 

  تقسیم بندی زباله را شرح دهد 

 انواع روشهای دفع زباله را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

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

 /          پروژه           فعالیت آموزشی :   تکلیف      

 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 

 8931پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، 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

 0/1/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                  چهارشنبه روز:     پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری واحد:نوع 
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بهداشت حرفه ای:  جلسهعنوان 

 آشنایی با بهداشت حرفه ای:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 بهداشت حرفه ای و بیماریهای شغلی را تعریف گند 

 عوامل زیان آور فیزیکی ،بیولوژیکی، شیمیایی، مکانیکی ، محیطی و روانی اجتماعی در محیط کار را بیان کند 

 اقدامات الزم جهت حفظ سالمت در کارگران را ذکر کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

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

 روژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پ

 پایان ترمعنوان و نوع آزمون :  

  منبع درس :

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

 8931پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، 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

 22/1/2042 تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                        چهارشنبهروز:   پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ناقلین فیزیکی و کنترل آن )مبارزه با جوندگان، بندپایان  و حشرات(:  جلسهعنوان 

 ناقلین فیزیکی و کنترل آن )مبارزه با جوندگان، بندپایان  و حشرات(آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

  کندراه های انتقال بیماری از طریق بندپایان را بیان 

 انواع بیماریهای منتقله از طریق مگسها را نام ببرد 

 انواع روشهای مبارزه با ناقلین فیزیکی را بیان کند 

 ترکیبی       /   مجازی        /             حضوری  روش آموزش :  

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

 روژه        آموزشی :   تکلیف          /          پفعالیت 

 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 

 8931نگر  پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، نشر جامعه
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

 21/1/2042  تاريخ ارائه درس : 2042-2041نيمسال اول سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 21-21ساعت:                      چهارشنبهروز:    پرستاری و بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 00 تعداد دانشجويان  :

 فاطمه سرانجام مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 فاطمه سرانجام :مدرس دقیقه 09مدت كالس: 

 21/6/2042 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری )سیل و زلزله(:  جلسهعنوان 

 طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری )سیل و زلزله(بالیای آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 انواع بالیا را با ذکر یک مثال نام ببرد 

 مراحل مدیریت بالیا را شرح دهد 

  به بالیا را شرح دهدنقش پرستار در واکنش 

 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 

 8931پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، 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 

 
 


