باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری

نام درس :پرستاری سالمت جامعه

تعداد واحد 1/5 :واحد تئوری

مقطع:كارشناسي

زمان ارائه درس:

پيش نياز--- :
مدرس :خانم دكتر طهماسبي

هدف کلی:
انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا باا بااارری ا الاول اادمات بهداشاتی او یاه
بتواند در قا ب ف ایند پ ستارا بهداشت جامعه تدابی مناسب جهت حل مشاالت جامعه ارائه نماید.

اهداف ویژه عینی:
-

تاریخچه بهداشت جامعه را بیان کند.

-

مفاهیم تاریخچه پ ستارا بهدا شت جامعه و نقش و فعا یت هاا پ ستار بهداشت جامعه در تیم بهداشتی را ش ح دهد.

-

عوامل مؤ ث ب سالمت و بهداشت را ش ح دهد.

-

سیاست هاا جمعیتی – ضوابط و معیارهاا مسایل جمعیتی و مشاالت ناشی از ازدیاد جمعیت در جهان و ای ان را
توضیح دهد.

-

تأثی تنظیم اانواده و فالله رذا را در سالمت و بقاء مادران و کودکان را بیان کند.

-

نحوه ارتباط با م دم ب اا ارائه ادمات بهداشت و تنظیم اانواده را ش ح دهد.

-

نظام ها و سازمان هاا ع ضه ادمات بهداشتی در ای ان و جهان را بیان کند.

 سیستم شباه بهداشتی درمانی در ای ان را توضیح دهد. ب نامه رست ش ایمن سازا و چگونگی اج اا ب نامه واکسیناسیون را ش ح دهد.-

بهداشت مدارس و نقش هاا پ ستار بهداشت مدارس را ش ح دهد.

تکالیف و وظایف دانشجویان:
ش کت فعال در بحث هاا ر وهی – تهیه مطا ب با توجه به اهداف و ارائه آن در کالس
روش تدریس:
سخن انی – پ سش و پاسخ – بحث ر وهی
وسایل آموزشی:
وایت ب د – اورهد – ویدئو پ وژکتور
نحوه ارزشیابی:
حضور منظم و فعال در کالس ( 1نم ه) – آزمون میان ت م ( 4نم ه) – آزمون ت اکمی ( 15نم ه)
منابع:
ایلدر آبادا اسحاق ،پ ستارا بهداشت جامعه 1و2و ،3ته ان ،جامعه نگ  :سا می.1392 ،
Lundy , k , s , lanea , s , community Health Naring : Caring for the public s Health Sudbury , Jones and
Bartlett.2012.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری

نام درس :پ ستارا سالمت جامعه

جلسه

هفته

تعداد واحد 1/5 :

روز-تاریخ-ساعت

مدرس :اانم دکت طهماسبی

موضوع تدریس

1

تاریخچه و مفهوم بهداشت

2

عوامل موثر بر بهداشت و سالمتي

3

سازمان های بهداشت بين المللي

4

پيشگيری

5

شاخص های بهداشتي

6

وضعيت بهداشت در كشورهای پيشرفته

7

جمعيت و بهداشت جامعه

8

بهداشت مادر و كودک

9

بهداشت مدارس

10

آموزش بهداشت

11

بهداشت رواني

12

پيشگيری و كنترل بيماریها

13

مفهوم گروه (تيم بهداشت)

14

بهداشت دهان و دندان

15

ایمن سازی و واكسيناسيون

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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با تاریخچه و مفهوم بهداشت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

1

تاریخچه بهداشت

تع یف بهداشت

مفهوم بهداشت را تع یف کند

درک

10

مفهوم سالمت و بیمارا

تاریخچه بهداشت در جهان و

تاریخچه بهداشت در جهان و ای ان را ش ح دهد.

درک

10

ا گوهاا سالمتی

ای ان

فعا یت هاا پ ستاران بهداشت جامعه را بیان کند

درک

10

مفاهیم مختلف سالمتی

مفهوم سالمتی و بیمارا را ش ح دهد

درک

10

تعاریف سالمتی

ا گوهاا سالمتی و ابعاد مختلف سالمتی را توضیحدهد

درک

10

ا گوهاا سالمتی

طیف سالمتی و بیمارا را بیان کند

درک

10

ابعاد سالمتی

پدیده کوه یخ بیمارا را ش ح دهد

درک

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

Lunoly…...

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با عوامل موث ب بهداشت و سالمتی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

2

عوامل موث ب بهداشت

عوامل موث ب بهداشت

عوامل موث ب بهداشت و سالمتی را نام بب د.

دانش

10

نظام هاا ع ضه ادمات

نظام هاا ع ضه ادمات بهداشتی

نقش وراثت ،محیط زیست ،سبک زندری و ف هنگ را در

درک

15

بهداشتی درمانی جهان

در جهان و ای ان

سالمت ش ح دهد

درک

10

معاونت عمومی

نقش وضعیت اقتصادا ب سالمت را ش ح دهد

درک

10

بیمه بهداشتی

نقشسیاست رذاریهاا بهداشتی ب سالمت را توضیح دهد

دانش

10

طب ملی

نظامهاا ع ضه ادمات بهداشتی در جهان را نام بب د

درک

15

معاونتعمومی،بیمه بهداشتی و طب ملی را توضیح 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

Lundy…..

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با سازمان بهداشت بین ا مللی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

3

سازمان هاا بهداشت بین

سازمان بهداشت جهانی

فعا یتهاا سازمان بهداشت جهانی را ش ح دهد

درک

15

ا مللی

سازمان یونیسف

سازمان یونیسف را توضیح دهد.

درک

15

سازمان کشاورزا و غذا

اعضاء ،نقش ها و فعا یتهاا سازمان  faoرا بیان کند.

درک

10

سازمان بین ا مللی و کار

فعا یت هاا سازمان بین ا مللی کار را توضیح دهد.

درک

10

بانک جهانی

فعا یت هاا بانک جهانی را ش ح دهد

درک

10

للیب س خ بین ا مللی

سازمان للیب س خ بین ا مللی را ش ح دهد.

درک

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

Lundy…..

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

Vidbeck….

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با سطوح مختلف پیشگی ا
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

4

سطوح پیشگی ا

سی طبیعی بیمارا

م احل سی طبیعی بیمارا را ش ح دهد

درک

20

سطوح پیشگی ا

پیشگی ا را تع یف کند

درک

10

سطوح پیشگی ا را نام بب د

دانش

10

ه کدام از سطوح پیشگی ا را توضیح دهد

درک

20

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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با شااص هاا بهداشتی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

5

شااصهاا بهداشتی

موارد کارب د شااصهاا بهداشتی

موارد کارب د شااصهاا بهداشتی را ش ح دهد

درک

15

مهم ت ین شااص هاا بهداشتی

مهمت ین شااصهاا بهداشتی را نام بب د

دانش

10

شااص هاا م گ و می

انواع شااصهاا م گ و می را نام بب د و توضیح دهد

درک

10

نشانگ هاا ابتال

شااصهاا وضعیت تغذیه و اج اا ادمات

درک

15

شااصهاااج اا ادمات بهداشتی

بهداشتی را ش ح دهد.

درک

10

شااص هاا زیست محیطی ،اقتصادا و اجتماعی

درک

10

را بیان کند.
شااصهاا کیفیت زندری را ش ح 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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با وضعیت بهداشت در کشورهاا پیش فته
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

6

مقایسه کشورا توسعه

ویژری هاا اجتماعی اقتصادا

تفاوت وضعیت بهداشت در کشورهاا توسعه یافته

درک

15

یافته و در حال توسعه

ویژریهاا جمعیتی

و در حال توسعه را بیان کند.

مشاالت بهداشت و درمان در

ویژریهاا اقتصادا اجتماعی کشورهاا توسعه

کشورهاا در حال توسعه

یافته ودر حال توسعه را ش ح دهد.
ویژری هاا جمعیتی کشورهاا توسعه یافته و در

درک

درک

20

20

حال توسعه را توضیح دهد.
مشاالت بهداشت و درمان کشورهاا در حال
توسعه را بیان 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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

درک

156

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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با شباه بهداشتی درمانی در ای ان
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

7

شباه بهداشتی درمانی در

سطح شه ستان

واحدهاا ع ضه ادمات بهداشتی در سطح

درک

15

ای ان

سطح استان

شه ستان را ش ح دهد

سطح کشور

واحدهاا ع ضه ادمات بهداشتی در سطح

م اقبت هاا بهداشتی او یه

استان و کشور را ش ح دهد.

درک

15

مفهوم م اقبت بهداشتی و PHCرا بیان کند

درک

15

الول و اجزاا م اقبت هاا بهداشتی او یه را

درک

15

توضیح دهد.
نقش پ ستار بهداشت جامعه در  PHCرا توضیح 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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

درک

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:پ ستاراب سالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با جمعیت و مشاالت افزایش جمعیت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

8

افزایش جمعیت

علل و اث ات افزایش جمعیت

علل افزایش جمعیت را ش ح دهد.

درک

15

ر وه هاا آسیب پذی

ر وه هاا آسیب پذی

اث ات افزایش جمعیت را بیان کند.

درک

15

او ویت هاا بهداشتی در

ر وه هاا آسیب پذی را تع یف کند.

درک

10

جمعیت هاا آسیب پذی

اهمیت تعیین ر وه هاا آسیب پذی را بیان کند.

درک

15

او ویت هاا بهداشتی در ر وه هاا آسیب پذی

درک

15

را ش ح 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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با بهداشت مادر و کودک
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

9

اهمیت بهداشت مادر و

اهمیت بهداشت مادر و کودک

اهمیت بهداشت مادر و کودک را بیان کند.

درک

20

کودک

م اقبت ها

م اقبت هاا قبل از حاملگی – دوران باردارا و

درک

20

م اقبت هاا بهداشتی قبل

هم اتاقی مادر و نوزاد

حین و بعد از زایمان را ش ح دهد.

از حاملگی – حین زایمان

تغیی ات طبیعی بدن در دوران

اهمیت هم اتاقی مادر و کودک را ش ح دهد.

درک

10

و بعد از زایمان

باردارا

تغیی ات طبیعی بدن در دوران باردارا را ش ح

درک

20

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

…Lundy

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با بهداشت مدارس
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

10

اهداف بهدشت مدارس

ادمات بهداشت مدارس

اهداف بهداشت مدارس را بیان کند.

درک

20

نقش مدرسه در بهداشت روانی

ادمات بهداشت مدارس را ش ح دهد.

درک

15

حداقل استانداردهاا بهداشت محیط مدارس را

درک

20

بیان کند.
نقش مدرسه در بهداشت روانی را ش ح 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

…Lundy

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

درک

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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با پیشگی ا و کنت ل بیماریها
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

11

انواع بیماریهاا واری دار

بیماریهاا واری دار

انواع بیماریهاا واری را ش ح دهد.

درک

15

و غی واری دار

روشهاا کنت ل و پیشگی ا از

روشهاا کنت ل و پیشگی ا از بیماریهاا واری را

درک

15

و پیشگی ا از آنها

بیماریهاا واری دار

توضیح دهد.

بیماریهاا غی واری دار

انواع بیماریهاا غی واری را بیان کند.

درک

15

پیشگی ا و کنت ل بیمارهاا غی

روشهاا کنت ل و پیشگی ا از بیماریهاا غی

درک

15

واری دار

واری را ش ح دهد.
نقش تغذیه ،در پیشگی ا و کنت ل بیماریها را
توضیح 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

…Lundy

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

کارب د

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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با بهداشت روانی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

12

تع یف بهداشت روانی

تع یف بهداشت روان

بهداشت روانی را تع یف کند

درک

10

انواع ادمات بهداشت

علل بیمارهاا روانی

انواع ادمات بهداشت روانی را بیان کند

درک

15

روانی

ر وه هاا آسیب پذی در

علل بیماریهاا روانی را ش ح دهد

درک

10

پیشگی ا از بیماریهاا

بهداشت روانی

بهداشت روانی در بزررساالن را ش ح دهد

درک

10

روانی

پیشگی ا از بیماریهاا روانی

نقش مشاوره در بهداشت روانی را بیان کند

درک

10

روشهاا پیشگی ا از بیمارهاا روانی را ش ح

درک

15

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

…Lundy

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با آموزش بهداشت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

13

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت

آموزش بهداشت را تع یف کند.

درک

10

ارتباط آموزش

اهداف کلی آموزش

اهداف کلی آموزش بهداشت را ش ح دهد.

درک

15

بهداشت با پیشگی ا

روشهاا آموزش بهداشت

روشهاا آموزش بهداشت را بیان کند.

درک

15

ارتباط آموزش بهداشت با

ارتباط آموزش بهداشت با پیشگی ا را توضیح

درک

15

پیشگی ا

دهد.
روشهاا مختلف آموزش بهداشت را به کار بب د.

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

…Lundy

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

درک

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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با تیم بهداشت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

14

مفهوم ر وه (تیم) بهداشت

مفهوم تیم بهداشت

مفهوم تیم بهداشت را بیان کند.

درک

15

اعضا و وظایف تیم

تع یف ر وه

وظایف و اعضاا تیم بهداشت را ش ح دهد.

درک

15

بهداشت

انواع ر وه

مفهوم ر وه را تع یف کند.

درک

10

فواید تشایل ر وه

انواع ر وه را بیان کند.

درک

15

فواید تشایل ر وه را ش ح دهد.

درک

15

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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با بهداشت دهان ودندان
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

15

بهداشت دهان و دندان

اهمیت دندان هاا شی ا

اهمیت دندان هاا شی ا را بیان کند.

درک

10

علل از دست دادن دندان ها

علل ا زدست دادن دندان ها را بیان کند.

درک

10

پوسیدری دندان

روش هاا پیشگی ا از پوسیدری دندان را ش ح دهد

درک

15

ر وه هدف در م اقبت هاا

ر وه هدف در م اقبت هاا بهداشت دهان و

درک

15

بهداشت دهان و دندان

دندان را توضیح دهد.
اهمیت بهداشت دهان و دندان در کودکان را ش ح دهد.

درک

10

اهمیت بهداشت دهان و دندان در دوران

درک

10

باردارا را ش ح 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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .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:پ ستاراسالمت جامعه

مقطع :کارشناسی پیوسته پ ستارا

روش تدریس :سخن انی – پ سش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :اانم دکت طهماسبی

وایت ب د

هدف کلی :آشنایی با ایمن سازا و واکسیناسیون
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

زمان

16

ایمنی

راه هاا حفاظت اف اد حساس

راه هاا حفاظت اف اد حساس را ش ح دهد.

درک

10

انواع ایمنی

دفاع غی ااتصالی

ایمنی را تع یف و انواع ایمنی را ش ح دهد.

درک

10

واکسن

ایمنی و انواع ایمنی

واکسن و سااتمان واکسن را توضیح دهد.

درک

10

انواع واکسن

ماانیسم تزریق واکسن

زنجی ه س د را ش ح دهد.

درک

10

زنجی ه س د

دوز و راه تجویز واکسن ها را بیان کند.

درک

10

نوبت هاا واکسیناسیون

نوبت هاا واکسیناسیون را ش ح دهد.

درک

10

ب نامه رست ش ایمن سازا را ش ح دهد

درک

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

…Lundy

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 .6ارزشیابی

3

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

منابع:

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

