
 بسمه تعالی

 (1)جامعه سالمتطرح درس پرستاری 

                                   

 گروه آموزشی پرستاری                                                ومامايی دانشکده پرستاری

 

 هدف کلی درس :

جامعه و مبانی آن به دانشجو هدف کلی اين درس انتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه بهداشت 

است تا با بکارگیری اصول خدمات بهداشتی اولیه بتواند در قالب فرايند پرستاری بهداشت جامعه 

 .هت حل مشکالت جامعه ارائه نمايدتدابیر مناسب ج

  

 1جامعه  سالمتنام و شماره درس : پرستاری  رشته مقطع تحصیلی : کارشناسی پرستاری

 11تا  16ساعت  سه شنبهروز و ساعت برگزاری: 6کالس -محل برگزاری : دانشکده پرستاری و مامايی 

 واحد نظری 5/1تعداد و نوع واحد :   2ترم تحصیلی:

 ندارددروس پیش نیاز :  مدرس:خانم خیرینام 



  1396 - 97 اولنیمسال  1جامعه  سالمت ی تدريسندب برنامه زمان 

 

قبل از آمادگی الزم دانشجويان  روش تدريس

 شروع کالس

 رديف تاريخ واننع 

تاريخچه و تعريف بهداشت و بهداشت  مطالعه موضوع سخنرانی

جامعه،  مفاهیم پرستاری بهداشت جامعه 

نقش و فعالیت های پرستاری بهداشت 

 جامعه در تیم بهداشتی

 جلسه اول

21/6/96 

1 

 بحث گروهی

 

 

 مفهوم سالمت و بیماری  مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع

 عوامل موثر بر سالمت و بهداشت

) تاثیر عوامل فرهنگی و مذهبی ،  

 اقتصادی ، سیاسی در بهداشت جامعه(

 جلسه دوم

4/7/96 

2 

 جلسه سوم  سطوح پیشگیری مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع بحث گروهی 

11/7/96 

 

3 

 جلسه چهارم های اولیه بهداشتیمراقبت  مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع سخنرانی 

11/7/96 

4 

 جلسه پنجم اقتصاد سالمت مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع پرسش و پاسخ

25/7/96 

5 

 جلسه ششم پويايی گروه مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع بحث گروهی 

2/1/96 

6 

 جلسه هفتم آموزش بهداشت مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع بحث گروهی

9/1/96 

7 

سازمان های عرضه خدمات بهداشتی در  مرور جلسه قبل و مطالعه موضوع ويدئوپروژکتور

 ايران و جهان 

 جلسه هشتم

16/1/96 

1 
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 كمك آموزشي:روش تدريس و وسايل 

 سخنرانی، بحث و گفتگو

 بردکامپیوتر، ويدئوپروژکتور، وايت

 وظايف و تكاليف دانشجو:

 حضور  و مشارکت فعال در کالس

 ارائه کنفرانس و ارائه گزارش نهایی کار با خانواده

 

 

آمادگی الزم دانشجويان قبل از  روش تدريس

 شروع کالس

 رديف تاريخ عنوان

سخنرانی  همراه پرسش 

 و پاسخ 

 جلسه نهم ايمن سازی و واکسیناسیون مطالعه قبلی موضوع 

23/1/96 

9 

مطالعه موضوع توسط کلیه  بحث گروهی

 دانشجويان

 جلسه دهم بهداشت  مادر و کودك

33/1/96 

13 

مطالعه قبلی موضوع بر اساس   طرح کارآيی تیم

 گروه بندی استاد در جلسه قبل

 جلسه يازدهم بهداشت مدارس

7/9/96 

11 

 طرح تدريس اعضای تیم 

 سخنرانی

بر اساس  مطالعه قبلی موضوع

 گروه بندی استاد در جلسه قبل

نظريه ها و الگوهای حفظ و ارتقا 

 سالمت

 جلسه دوازدهم

14/9/96 

12 

سخنرانی همراه پرسش و 

 پاسخ

مطالعه دفترچه واکسیناسیون 

 (7)دستورالعمل شماره 

اصول نیاز سنجی بهداشتی 

 جامعه

 جلسه سیزدهم

21/9/96 

13 



 سنجش و ارزشيابي:

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

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

 نمره( 6درصد از نمره نهایی )40امتحان میان ترم

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

 نمره مازاد 2ارائه کنفرانس: 

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

  □جور کردنی                 □صحیح و غلط

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

   □جور کردنی                 □صحیح و غلط 
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