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  معرفی درس:
زیر بنای یک جامعه سالم رعایت اصول بهداشت محیط و شناخت عوامل موثر بر آن است. این درس به مفاهیم بهداشت محیط 

درمانی و سالمت در بالیا ی طبیعی و  -مسکن، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مراکز بهداشتی زیست و کار، اماکن عمومی و

 بحران ها می پردازد.

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 اکوسیستم و بحران محیط زیست -مفاهیم بهداشت محیط 

 آسیب های شیمیایی -آلودگی صوتی، نوری، پرتوها 

 بهداشت آب و فاضالب 

 سالمت مواد غذایی -بهداشت اماکن عمومی و مسکن 

 /پرستاریكارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:  پرستاری حضرت زينب )س(           گروه آموزشی:   پرستاری          : دانشکده 

 1 :  تعداد واحد پرستاری و بهداشت محیط  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  11-11یکشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 11-11چهارشنبه                                               

 دانشکده پرستاری  مکان برگزاری:

                                          فاطمه سرانجام                                              مسئول برنامه :  

 f.saranjam51@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                         171-11151115:       دانشکده شماره تماس

                   فاطمه سرانجام                                                                                     مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 f.saranjam51@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                          171-11151115شماره تماس دانشکده:        

                                                                                فاطمه سرانجام    تهیه و تنظیم : 

 11/6/1511بازنگری: 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     

 



 بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی و کنترل عفونت 

 بهداشت حرفه ای 

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

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

 

 
 

 اهداف كلی 

 بهداشت محیط و اکوسیستم و بحران محیط زیستآشنایی با مفاهیم 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 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 

 

 هدف كلی 

 نوری ، پرتوها و آسیبهای شیمیايیآشنايی باآلودگی صوتی، 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 اثرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی سر و صدا را بیان کند 

 راه کارهای مبارزه با سر و صدا را شرح دهد 

  انواع پرتوها و تاثیرات آن بر روی بدن را شرح دهد 

 را بیان کند راه کارهای حفاظت در برابر پرتوها 

 اهمیت آسیبهای شیمیایی را بیان کند 

 تاثیر ناکافی بودن نور بر سالمت انسان را شرح دهد 
 

 هدف كلی 

 آشنایی با بهداشت آب و فاضالب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 خطرات ناشی از مصرف آب آلوده را بیان کند 

 مراحل تصفیه آب را توضیح دهد 

 های آب سالم و بهداشتی را شرح دهدمعیار 

 روشهای تصفیه فاضالب را بیان کند 

 خواص فیزیکی و شیمیایی فاضالب را شرح دهد 

 
 

 هدف كلی 

 بهداشت اماکن عمومی و مسکن و سالمت مواد غذاییآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 



 
  کنداستانداردهای مسکن بهداشتی را بیان 

 لزوم رعایت بهداشت اماکن عمومی را شرح دهد 

 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 

 

  هدف كلی 

 بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و کنترل عفونتآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 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 

 هدف كلی 

 با بهداشت حرفه ای آشنایی

  اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند 

 بهداشت حرفه ای و بیماریهای شغلی را تعریف گند 

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

  ذکر کنداقدامات الزم جهت حفظ سالمت در کارگران را 

 هدف كلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 راه های انتقال بیماری از طریق بندپایان را بیان کند 

 انواع بیماریهای منتقله از طریق مگسها را نام ببرد 

  مبارزه با ناقلین فیزیکی را بیان کندانواع روشهای 

 هدف كلی 

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

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 انواع بالیا را با ذکر یک مثال نام ببرد 

 مراحل مدیریت بالیا را شرح دهد 

 را شرح دهد نقش پرستار در واکنش به بالیا 



 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید 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 صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 
Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster, Public Health Nursing:Population- centered Health 

Care in the Community, 8th Edition8108 

 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

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

Nursing Process, last Ed. 
 فصول مربوط به سرفصل درس

 6931پرستاری و بهداشت محیط، سیده وحیده حسینی ، نشر جامعه نگر 

 
 فصول مربوط به سرفصل درس

 
پرستاری سالمت جامعه)سالمت جامعه، سالمت فرد و خانواده، بهداشت محیط(، دكتر اسحق ايلدرآبادی، نشر 

 6931جامعه نگر 

 

 فصول مربوط به سرفصل درس

 

 

 

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

 به مقاله

 گیرد یم قرار استفاده مورد شده منتشر دیجد مقاالت جلسه هر به بسته

 
PubMed 

Google scholar 

SID                    



 

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

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

 را ضمیمه نمایید:

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

 

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟گرفتهآزمون در نظر  . آیا برای درس خود1

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

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

l 

 

 میان ترم
 

 حضوری

در تاریخ و زمان مشخص شده 

 جهت برگزاری آزمون میان ترم

 

 
   

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 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:           

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره ارزشیابیموارد 

 8 آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها

 مقررات 

  

             مطابق قوانین آموزشی 

مارهش  
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

پاسخ مهلت 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

در طول ترم با توجه به مباحث تدریس شده یک تا دو   

 تکلیف در نظر گرفته می شود.

روز از زمان  11

 ارائه تکلیف

روز بعد از 11

دریافت پاسخ 

 تکلیف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

 

 

    



   

 

 

 

 اریخ ارائهت

مفاهیم بهداشتتتت 

 -متتتتحتتتتیتتتتط

اکوستتتیستتتتم و 

یط  ح م حران  ب

 زیست

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

آلودگی صتتتوتی، 

-نتتوری،پتترتتتوهتتا

آستتتتتیتتبتتهتتای 

 شیمیایی

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 

 

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،کامپیوتر،   وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت  د، برکامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

  

 

 

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها



 

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

 ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها

 

 

ید   ،پروژکتور استتتال

تور و  ک پروژ ویتتدئو 

یت برد،  کامپیوتر، وا

ماژیک

 پایان(کتبی آزمون نمره

 شرکت ،(ترم میان/ترم

 حضور و کالس در فعال

 سایر و تکالیف غیاب، و

 فعالیتها


