باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری( )Course Plan

نام درس :پرستاری و بهداشت محیط

تعداد واحد 1 :واحد تئوری

مقطع:كارشناسي

زمان ارائه درس:

پیش نیاز---:
مدرس :خانم دكتر طهماسبي
هدف کلی:
اين درس به منظور آشنايي دانشجو با مسائ ل بهداشت محيط در جامعه و عوامل مؤثر بر آن ارايه مي شود تا با
استفاده از دانش و آموخته هاي بهداشتي بتواند در جهت تشخيص مشكالت بهداشتي جامعه راهكارهاي ممكن را
با تكيه بر اصول فرآيند پرستاري ارائه دهد.
اهداف ویژه عینی:
در پايان اين درس دانشجو بايد قادر باشد:
-

مفاهيم بهداشت محيط ،اکوسيستم محيط و بحران محيط زيست را شرح دهد.

 در مورد بهداشت آب توضيح دهد (اهميت ،منابع آلودگي ،بيماري هاي منتقله از راه آب و روش هاي خالص کردنآب ).
 بهداشت فاضالب را شرح دهد ( اهميت  ،اهداف و روش هاي تصفيه ). توضيحاتي در مورد بهداشت خاك ارائه دهد. بهداشت هوا و مسائ ل مربوط به آن را شرح دهد. آلودگي صوتي ،نوري و پرتوها و اثرات آن را توضيح دهد. بهداشت مراکز بهداشتي و درماني و کنترل عفونت را بيان نمايد. بهداشت اماکن عمومي و مسكن را شرح دهد. بهداشت تغذيه و مواد غذايي را توضيح دهد. بهداشت محيط بيمارستان ها را توضيح دهد. بهداشت زباله و مواد زائد را شرح دهد.-

بهداشت شهر و روستا را شرح دهد ( پروژه شهر و روستاي سالم ).

 بهداشت حرفه اي را شرح دهد. آسيب هاي شيميايي و فيزيكي موجود در محيط و روش هاي مقابله با آن را شرح دهد. روش هاي کنترل و مبارزه با ناقلين فيزيكي راتوضيح دهد (جوندگان  ،بندپايان وحشرا ت).-

بالياي طبيعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري را توضيح دهد ( سيل  ،زلزله و .) ...

تکالیف و وظایف دانشجویان:
 حضور فعال و منظم در کالس شرکت در بحث و پرسش و پاسخروش تدریس:
سخنراني همراه با بحث گروهي و پرسش و پاسخ

الگوی تدریس :
پيش سازمان د هنده – تفكر استقرايي
وسایل آموزشی:
کامپيوتر ،ديتا پروژکتور ،وايت برد
نحوه ارزشیابی:
حضور و غياب منظم  -امتحان پايان ترم (تراکمي) به صورت چهار گزينه اي  ،فعاليتهاي کالسي.
نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشيابي

نمره

فعاليتهاي کالسي و حضور و غياب

2

آزمون تراکمي

18

تاريخ

ساعت

محل برگزاري آزمون

مقررات:
-

حداقل نمره قبولي 10

-

تعداد دفعات غيبت موجه در کالس  1جلسه ،در صورت غيبت موجه بيش از سقف تعيين شده منجر به حذف درس و غيبت غيرر
موجه منجر به کسب نمره  Fخواهد شد.

منابع:

1- Stanhope,M& Lancester J. Public Health Nursing : population-Centerted Health Care in the
Community (8th ed.)2014.
2- Anderson ET, Macfarlane JM. Community As a Client : Application of the Nursing
Process.2013.
 - 3پارک  ،پارک درسنامه پزشکی و پیشگیری جلد ( 4آخرین چاپ) ترجمه دکتر حسین شجاعی تهرانی  ،حاتمی.
 - 4ایلدر آبادی،اسحق.درسنامه پرستاری بهداشت (آخرین چاپ) .تهران ،نشر جامعه نگر.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس :پرستاري و بهداشت محيط
جلسه

هفته

1

تاریخ

مدرس :خانم دکتر طهماسبي
موضوع تدریس
معرفي و ارائه طرح درس ،مفاهیم بهداشت محیط ،اكو سیستم محیط
و بحران محیط زیست

2

بهداشت آب و فاضالب

3

بهداشت هوا ،بهداشت خاك و زباله

4

آلودگي صوتي ،نوری و بهداشت پرتوها

5

بهداشت اماكن عمومي و مسکن  ،سالمت مواد غذایي

6

روش های كنترل و مبارزه با ناقلین فیزیکي و آسیب های شیمیایي

7

بهداشت حرفه ای و بهداشت شهر و روستا

8

بالیای طبیعي و اقدامات الزم در شرایط اضطراری

9

بالیای طبیعي و اقدامات الزم در شرایط اضطراری

توضیحات:

امضاء:

فعالیت ها

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت محيط

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسي

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

پيوسته پرستاري

هدف کلی :آشنايي با کليات بهداشت محيط ،اکوسيستم محيط و بحران محيط زيست
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

1

کليات بهداشت محيط

رابطه بين محيط و سالمت و

اکوسيستم محيط

بيماريها

بحران محيط زيست

فرايند پرستاري در بهداشت

اهداف رفتاری

محيط

حیطه

زمان

رابطه بين محيط و سالمت را توضيح دهد.

شناختي

10

قواعد کليدي مؤ ثر بر کار پرستاران در بهداشت محريط را معرين

شناختي

10

کند.

شناختي

10

فرايند پرستاري را در حوزه بهداشت محيط به کار بندد.

شناختي

10

نقش ها و مهارت هاي پرستاراني کره در زمينره بهداشرت محريط

مفاهيم بهداشت محيط

فعاليت مي کنند را با ساير پرستاران مقايسه کند.

اقدامات ضروري جهت

مفاهيم بهداشت محيط را در سه بخش عوامل زيستي ،اجتمراعي و
فيزيكي مورد بررسي قرار دهد.

کاهش آلودگي محيط

بحران محيط زيست را شرح دهد و اقدامات ضروري جهت کاهش

زيست

آلودگي در محيط زيست را توضيح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

شناختي

10

شناختي

10

شناختي

10

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت محيط

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

هدف کلی :آشنايي با بهداشت آب و فاضالب
جلسه

رئوس مطالب

2

بهداشت آب

حیطه

زمان

اهداف جزئی
خواص آب

خواص مختلف آب را شرح دهد.

شناختي

5

منابع آلودگي آب

منابع آلودگي آب را بيان نمايد.

شناختي

5

سختي آب را تعريف کرده و معايب آن را توضيح دهد.

شناختي

4

شناختي

10

شناختي

10

مشكالت ناشي از دفع غير بهداشتي فاضالب را بيان کند.

شناختي

10

انواع فاضالب را شرح دهد.

شناختي

5

خواص فاضالب ها را توضيح دهد.

شناختي

5

روش هاي تصفيه فاضالب را بيان کند.

شناختي

5

بهداشت فاضالب

اهداف رفتاری

تصفيه آب
انواع فاضالب

انواع گندزدايي آب را بيان کند.

تصفيه مناسب

اختالالت ناشي از ناخالصي و آلودگي آب را بيان نمايد.

مراحل تصفيه آب را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با بهداشت هوا ،خاك ،زباله و مواد زايد
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

3

بهداشت هوا

آلودگي هوا

اهميت آلودگي هوا را شرح دهد.

شناختي

10

خاك

اقدامات در پيش گيري از

طبقه بندي آلودگي هوا را توضيح دهد.

شناختي

5

زباله و مواد زايد

آلودگي هوا

مواد آلوده کننده هوا را ذکر کند.

شناختي

10

اهميت آلودگي خاك

مهمترين اقدامات در پيشگيري از آلودگي هوا را ذکر نمايد.

شناختي

10

اهميت دفع بهداشتي زباله

اهميت آلودگي خاك را بيان نمايد.

شناختي

10

عوامل مهم در پايداري سموم شيميايي در خاك را شرح دهد.

شناختي

10

اهميت دفع بهداشتي زباله را توضيح دهد.

شناختي

5

مراحل دفع زباله را ذکر نمايد.

شناختي

10

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس:پرستاريبهداشتجامعه3

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –

هدف کلی :آشنايي با آلودگي صوتي و پرتوها
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

4

آلودگي صوتي

ويژگي سر و صدا

آلودگي صوتي را تعريف نمايد.

شناختي

5

آلودگي پرتوها

اثرات فيزيولوژيكي و

ويژگي سر و صدا را نام ببرد.

شناختي

5

پاتولوژيكي سر و صدا

اثرات فيزيولوژيكي و پاتولوژيكي سر و صدا را شرح دهد.

شناختي

10

اثرات شنيداري و غير شنيداري سر و صدا را بيان نمايد.

شناختي

10

مراحل مختلف ناشنوايي حرفه اي را بر شمارد.

شناختي

10

برنامه هاي حفاظت از شنوايي را شرح دهد.

شناختي

10

پرتوهاي خطر زا را با ذکر مثال توضيح دهد.

شناختي

5

نتايج مواجهه انسان با پرتوها را بر شمارد.

شناختي

5

اقدامات حفاظتي در برابر پرتوها را شرح دهد.

شناختي

10

انواع پرتوهاي خطرزا
اقدامات حفاظتي در برابر سر و
صدا و پرتوها

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

ایلدر آبادی....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

حسینی.....

 .6ارزشیابی

3

Stanhope …….

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با بهداشت مسكن ،اماکن عمومي
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

5

بهداشت مسكن

استانداردهاي مسكن

لزوم توجه به بهداشت مسكن را توضيح دهد.

شناختي

10

بهداشت اماکن عمومي

بهداشت سالن هاي آرايش و

استانداردهاي مسكن بهداشتي را ليست نمايد.

شناختي

10

پيرايش

بهداشت مسكن در روستا را توضيح دهد.

شناختي

10

بهداشت مساجد

لزوم رعايت بهداشت اماکن عمومي را شرح دهد.

شناختي

10

درباره بهداشت مساجد ،موارد بهداشتي را بر شمارد.

شناختي

10

اهميت توجه به بهداشت استخرهاي شنا را بر شمارد.

شناختي

10

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با آسيب هاي شيميايي و فيزيكي موجود در محيط – ناقلين فيزيكي
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

6

آسيب هاي شيميايي و

تعريف سم و مسموميت

اهميت سموم را بيان نمايد.

شناختي

5

روشهاي مقابله با آنها

طبقه بندي سموم

حداقل يكي از طبقه بندي هاي مربوط به سموم را
شرح دهد.

شناختي

5

آسيب هاي فيزکي و

گرما -سرما -تغييرات فشار

استانداردهاي مربوط به مواد سمي را بيان کند.

شناختي

10

روشهاي مقابله با آنها

هوا -نور  -ارتعاشات

مبارزه با بندپايان و

روشهاي انتقال بيماري از

علل مختلف آسيب هاي فيزيكي را شرح دهد.
اقدامات در خصوص پيشگيري از آسيب هاي

شناختي
شناختي

10
10

جوندگان

طريق بندپايان
روشهاي مبارزه با بندپايان و
جوندگان

مختلف فيزيكي را توضيح دهد.
تأثير حشرات و جوندگان را بر سالمت جامعه انساني
بر شمارد.

شناختي

10

روش هاي انتقال بيماري از طريق حشرات را شرح دهد.

شناختي

10

روش هاي مبارزه با حشرات وجوندگان را بيان کند.

شناختي

10

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با بهداشت حرفه اي – بهداشت شهر و روستا
جلسه

رئوس مطالب

7

بهداشت حرفه اي
بهداشت شهر و روستا

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

تعريف و حوزه عملكرد پرستاري
چند مثال از بيماريها و صدمات مرتبط با کار را نام ببرد.
بهداشت حرفه اي
هر يک از مخاطرات بيولوژيكي ،شيميايي،
نقش و مهارت پرستاري بهداشت
محيطي ،مكانيكي ،فيزيكي و رواني اجتماعي محل
حرفه اي
کار را ذکر يک مثال توضيح دهد.
شهرنشيني و سالمتي
تفاوت ها و تشابهات تعاريف شهري و روستايي را بيان کند
تعريف شهر سالم
مسايل مربوط به ارائه خدمات در جمعيت هاي
روستا نشيني و سالمتي
روستاي ي و شهري را بيان کند.
نقش پرستار جامعه محور در ايجاد شهر و جامعه
سالم را توصيف کند.
نقش پرستار در بهداشت حرفه اي را توصيف کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3
3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری

70
5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

ایلدر آبادی....
حسینی.....
Stanhope …….

حیطه

زمان

شناختي
شناختي
شناختي
شناختي

10
10
15
10

شناختي
شناختي

15
10

شناختي

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با بالياي طبيعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري

اهداف رفتاری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

8

بالياي طبيعي و شرايط

انواع باليا

اضطراري و راه هاي

مديريت باليا

کنترل آن

نقش پرستار

نقش پرستاران در مراحل آمادگي ،واکنش و جبران مديريت

اوليت هاي ترياژ

باليا را بررسي کند.

در مورد انواع باليا (طبيعي ،ساخته دست بشر) بحث کند.
چگونگي تأثير باليا بر مردم و جوامع شان را ارزيابي کند.
در مورد مديريت باليا (آمادگي ،واکنش و جبران) توضيح دهد.

اولويت ها را در يک موقعيت ترياژ بيان کند.

نقش صليب سرخ

نقش صليب سرخ در مديريت باليا را تحليل کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 . 4ارائه مطالب

70

حسینی.....

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

حیطه

زمان

شناختي

10

شناختي

15

شناختي

15

شناختي

15

شناختي

15

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس پرستاري و بهداشت

مقطع :کارشناسي پيوسته پرستاري

روش تدریس :سخنراني – پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر طهماسبي

وايت برد –اورهد

محيط
هدف کلی :آشنايي با بالياي طبيعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري

اهداف رفتاری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

9

بالياي طبيعي و شرايط

انواع باليا

اضطراري و راه هاي

مديريت باليا

کنترل آن

نقش پرستار

نقش پرستاران در مراحل آمادگي ،واکنش و جبران مديريت

اوليت هاي ترياژ

باليا را بررسي کند.

در مورد انواع باليا (طبيعي ،ساخته دست بشر) بحث کند.
چگونگي تأثير باليا بر مردم و جوامع شان را ارزيابي کند.
در مورد مديريت باليا (آمادگي ،واکنش و جبران) توضيح دهد.

اولويت ها را در يک موقعيت ترياژ بيان کند.

نقش صليب سرخ

نقش صليب سرخ در مديريت باليا را تحليل کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .9آمادگی

3

 .10شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 . 11پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

ایلدر آبادی....

 .12ارائه مطالب

70

حسینی.....

 . 13خالصه کردن نتیجه گیری

5

Stanhope …….

 . 14ارزشیابی

3

 .15تعیین تکلیف و اختتام

2

 .16جمع کل:

منابع:

حیطه

زمان

شناختي

10

شناختي

15

شناختي

15

شناختي

15

شناختي

15

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

