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  تئورنوع واحد:    واحد 1تعداد واحد:   بهداشت محیطپرستاری  درس: نام

   3 :ترم                پرستاری: رشته    جلسه 8مدت تدريس:

  پیش نیاز:دانشکده پرستاری                    محل اجرا:                 مدرس:خانم خیری

 نفر 38دانشجويان:تعداد    1371-79 سال تحصیلي:

 

 

 ف كلي:اهدا

این درس به منظور آشنایی با مسایل بهداشت محیط در جامعه و عوامل موثر بر آن ارائه می شود تا با استفاده از دانش و 

آموخته های بهداشتی بتواند در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه راهکارهای ممکن را با تکیه بر اصول فرایند 

 دهد.پرستاری ارائه 

 
 

 اهداف رفتاري:

 مفاهیم بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران محیط زیست را شرح دهد. .1

 معیارهای آلودگی هوا، خاک، آلودگی صوتی و پرتوها را بیان کند. .2

 آسیب های شیمیایی را بیان کند. .3

 بهداشت آب و فاضالب را توضیح دهد. .4

 بهداشت تغذیه و مواد غذایی را شرح دهد. .5

 محیط بیمارستان ها، بهداشت زباله و مواد زاید را بیان کند.بهداشت  .6

 بهداشت حرفه ای را شرح دهد. .7

 ناقلین فیزیکی و روش های مبارزه با آنها را بیان کند. .8

 بالیای طبیعی و اقدامات الزم در شرایط اضطراری را شرح دهد. .9

 

 

 

 

 



 محتوا و ترتيب ارائه:

 مدرس عناوين تاريخ هفته

 خانم خیری کلیات بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران محیط زیست 72/6/66 اول

 خانم خیری بهداشت هوا، خاک، زباله و مواد زاید  3/2/66 دوم

 خانم خیری آلودگی صوتی و پرتوها 01/2/66 سوم

 خانم خیری و فیزیکی موجود در محیط آسیب های شیمیایی 02/2/66 چهارم

 خانم خیری فاضالببهداشت آب و  72/2/66 پنجم

 خانم خیری بهداشت مراکز بهداشتی درمانی-سالمت مواد غذایی 0/8/66 ششم

 خانم خیری ناقلین فیزیکی-ار جامعه محور در بهداشت حرفه ایپرست 8/8/66 هفتم

 خانم خیری بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری 01/8/66 هشتم

 

 روش تدريس و وسايل كمك آموزشي:

 سخنرانی، بحث و گفتگو

 بردکامپیوتر، ویدئوپروژکتور، وایت

 وظايف و تكاليف دانشجو:

 ارائه کنفرانس-حضور  و مشارکت فعال در کالس

 سنجش و ارزشيابي:

 نمره( 5/0درصد از نمره نهایی ) 5/2حضور و غیاب ....

 نمره( 5/1درصد از نمره نهایی ) 5/7مشارکت فعال در بحثهای گروهی جلسات مشارکتی 

 نمره( 6......درصد از نمره نهایی ) 00امتحان میان ترم......

 نمره(12.....درصد از نمره نهایی )60امتحان پایان ترم......

 نمره مازاد 2ارائه کنفرانس: 



           ■چند گزینه ای                      ■تشریحی            □شفاهی         :نوع امتحان میان ترم

  □جور کردنی                 □غلط صحیح و

               ■چند گزینه ای                   ■تشریحی           □شفاهی         :نوع امتحان پایان ترم

   □جور کردنی                 □صحیح و غلط 
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