
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری ومامایی
 قالب نگارش طرح درس
 

 کارشناسی پرستاری چهارم : دانشجویان ترم  مخاطبان                سالمت جامعه:  عنوان درس

 :نیم ساعت قبل از کالس مددجوساعت پاسخگویی به نیاز های             جلسه ( 11)معادل احد و 5/1 : واحدتعداد 

 فرانک جعفری                                                                                         دکتر: مدرس            89-81 :اول نیمسال    (11-11ساعت)دوشنبه  زمان ارائه درس:

                                              : ندارد درس پیش نیاز

 هدف کلی درس : 

انتقال دانش و  اطالعات الزم در زمینه بهداشت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا با به کارگیری اصول خدمات بهداشتی اولیه 

 نماید .بتواند در قالب پرستاری بهداشت جامعه تدابیر مناسب جهت حل مشکالت جامعه را ارائه 

 

 : ) جهت هر جلسه یک هدف (  اهداف کلی جلسات

 

 های پرستار سالمت جامعه و تیم بهداشتها و فعالیتآشنایی دانشجویان با نقش (1

 دهنده خدمات بهداشتی در جهان و ایرانهای ارائهآشنایی دانشجویان با نظام (1

 (PHCآشنایی دانشجویان با مراقبتهای اولیه بهداشتی ) (3

 بهداشتهای آموزشجویان با فرآیند آموزش بهداشت،اصول و روشهای آموزش و مدلآشنایی دانش (4

 (EPIسازی )آشنایی دانشجویان با برنامه گسترش ایمن (5

 آشنایی دانشجویان با برنامه بهداشت مدارس (1

 پذیر  و مراقبتهای پرستاری مربوطههای آسیبانواع گروه آشنایی دانشجویان با (9

 مفهوم اقتصاد سالمت باآشنایی دانشجویان  (1

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول

 سالمت و طیف سالمت و بیماری،عوامل موثر بر سالمت،پیشگیری از بیماری آشنایی دانشجویان باهدف کلی : 

 اهداف ویژه :  

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 تعریف کند.مفاهیم مختلف مرتبط با سالمتی و بیماری را  -1

 سطوح پیشگیری را با هم مقایسه کند. -1

 عوامل موثر بر سالمتی را نام ببرد. -3

 تاثیر فرهنگ بر عملکرد پرستاری را تجزیه و تحلیل کند. -4

 موانع عمده کسب مقبولیت فرهنگی را توضیح دهد. -5

 جلسه دوم

تاریخچه بهداشت عمومی و پرستاری سالمت جامعه؛ نقشها و فعالیتهای پرستار سالمت آشنایی دانشجویان با هدف  کلی : 

 جامعه. 

 اهداف ویژه :



 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 .تاریخچه و روند بهداشت عمومی را توضیح دهد -1

 تاریخچه پرستاری سالمت را شرح دهد. -1

 پرستاری سالمت جامعه را تعریف کند. -3

 و تاثیرگذار بر پرستاری را نام ببرد.برخی از شخصیتهای مهم  -4

 چگونگی گسترش حیطه کار پرستاران سالمت را تشریح کند. -5

 ها و عملکردهای اصلی پرستاری سالمت را نام ببرد.نقش -1

 عملکرد پرستاری سالمت و پرستار بالین را با هم مقایسه کند  -9

 مقایسه کند.محور را با هم دو مفهوم پرستاری مبتنی بر جامعه و پرستار جامعه -1

 جلسه سوم

 

 آشنایی دانشجویان با نظام ارائه خدمات بهداشتی در جهان و سازمان بهداشتی جهانیهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 وضعیت خدمات بهداشتی درمانی در جهان را توضیح دهد  -1

 سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی را در جهان نام ببرید  -1

 فعالیت های سازمان های بهداشتی را تشریح کند  -3

 فعالیت های سازمان بهداشت جهانی را تشریح کند  -4

 نظام بهداشتی در ایران را بر مبنای فعالیت ها و اهداف سازمان بهداشت جهانی تشریح کند  -5

 جلسه چهارم

 آشنایی دانشجویان با نظام ارائه خدمات بهداشتی در ایرانکلی:هدف 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 وضعیت خدمات بهداشتی در ایران را بیان کند  -1

 سیستم شبکه را تعریف کند  -1

 اجزاء سیستم شبکه را نام ببرد  -3

 سطوح مختلف شبکه بهداشت و درمان شهرستان و استان را نام ببرد  -4

 وظایف سطوح مختلف شبکه بهداشت و درمان استان و شهرستان را توضیح دهد  -5

 زیج حیاتی را تفسیر کند  -1

 رابطه مراقبت های اولیه بهداشتی و سیستم شبکه بهداشتی را تشریح کند  -9

 پنجمجلسه 

 های اولیه بهداشتی مراقبتآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اهداف ویژه:

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

  .را تعریف کندمراقبت های اولیه بهداشتی -1

 .اصول مراقبتهای بهداشتی را با توجه به تعریف توضیح دهد -1



  .ابعاد خدمات بهداشتی اولیه را بیان کند-3

 .ویژگیهای مراقبت های بهداشتی اولیه را بیان کند -4

 .اجزاء مراقبت های اولیه بهداشتی را بیان کند -5

 .مراقبت های بهداشتی در ایران را تفسیر کند  (PHC)بر مبنای اصول و اجزاء -1
 

 ششمجلسه 

 های اولیه بهداشتی مراقبتآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .آموزش را تعریف کند -1

  .بهداشت را تعریف کند آموزش-1

 .عوامل مؤثر بر آموزش بهداشت را توضیح دهد -3

 .هداف آموزش بهداشت را بیان کند ا-4

 .سطوح تغییر در آموزش را توضیح دهد -5

 .وش های آموزشی بهداشت را بیان کند ر-1

 .بر مبنای یکی از اولویت های آموزشی در ایران یک روش آموزشی را طرح کند -9
 

 هفتم:لسه ج

 آشنایی دانشجویان با ایمنی سازی و برنامه های گسترش آنهدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .سیستم ایمنی را تعریف کند -1

  .واکسیناسیون را تعریف کند-1

 .اهمیت و واکسیناسیون را بیان کند -3

 .ند برنامه ایمن سازی همگانی کودکان در ایران را بیان ک-4

 .زنجیره سرد در مراکز بهداشتی درمانی را شرح دهد -5

 .نحوه تزریق واکسن ها را بیان کند -1

 .عوارض تزریق بد واکسن ها را نام ببرد -9

 .برنامه گسترش ایمن سازی در ایران را شرح دهد -1
  

 جلسه هشتم

  پرستار و اقتصاد سالمت آشنایی دانشجویان باهدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .رابطه اقتصاد با پرستاری و مراقبت بهداشتی را بیان کند .1

 های اقتصاد خرد و کالن را توضیح دهد.تئوری .1

 های مراقبت بهداشتی را مشخص کند.عوامل اصلی تاثیرگذار بر هزینه .3



بهداشتی، تجزیه و تحلیل کنندگان شخص ثالث را در تامین بودجه مراقبت نقش دولت و سایر پرداخت  .4

 کند.

 سطوح پیشگیری مرتبط با اقتصاد سالمت را ارزیابی کند.

 

 نهمجلسه  

 وهپویایی گرآشنایی دانشجویان با هدف کلی : 

 اهداف ویژه :  

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

 ها را بنویسد.گروه را تعریف کند و اهمیت گروه .1

 دهد.اهمیت کار پرستار با گروه را توضیح  .1

 پویایی گروه را تعریف کند. .3

 بندی نماید.های اجتماعی را بر حسب نقش و عملکرد،وسعت و ابعاد،وضعیت سازمانی و تداوم دستهگروه .4

 هایی که پرستار با آنها تماس دارد را تعیین نموده و نقش پرستار در هر یک را مشخص نماید.انواع گروه .5

 ریک توضیح دهد.ویژگیهای گروه را نام برده و در مورد ه .1

 نکات مثبت و منفی گروه را شرح دهد. .9

 در مورد همبستگی و لزوم آن در گروه اظهارنظر کند. .1

 تعداد عضو مناسب برای تشکیل گروه را مشخص نماید. .8

 کنش و واکنش در گروه را توضیح دهد. .11

 

 دهمجلسه 

   مدارسهای پرستار بهداشت بهداشت مدارس و نقش :آ شنایی دانشجویان با هدف کلی

 اهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 

های بهداشتی متناسب آن را انواع مختلف خدمات بهداشت مدرسه و برنامهدرپایان دانشجو قادر باشد :  .1

 توضیح دهد.

شده در مدارس را از نظر سطوح اولیه،ثانویه و سطح سوم پیشگیری تجزیه و های پرستاری ارائهمراقبت .1

 تحلیل کند.

 استانداردهای محیط فیزیکی مدرسه را نام ببرد. .3

 وظایف مربی بهداشت مدرسه را شرح دهد. .4

 

 یازده جلسه 

 ارایه فعالیت های کالسیفوکوس گروپ در 

 روش تدریس:

 و استفاده از رسانه های آموزشی سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ 

 جلسه دوازده



 تدریس:روش  فوکوس گروپ در ارایه فعالیت کالسی

 و استفاده از رسانه های آموزشی سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ 

 

  

 

 وسایل آموزشی:       

 و نرم افزار پاورپوینت رایانه،ویدئو پرژکتور 

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش تدریس آزمون

 چهارگزینه ای کوئیز
 نمره1

 درصد 5
  جلسه چهارم

 چهارگزینه ای آزمون میان دوره
 نمره3

 درصد 15
  جلسه هفتم

 چهارگزینه ای آزمون پایان دوره
 نمره11

 درصد 5
  ـ

 فعالیتهای آموزشی
  -ارائه کنفرانس بصورت سخنرانی وارائه مطلب 

 مطالعه زمینه ای درخصوص مطالب ارائه شده

 نمره 5

 درصد 15
  در طول ترم

  پرسش و پاسخ
 نمره 1

 درصد 5
  در طول ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :
 حضور منظم ودقیق در کالس -1

 شرکت در فعالیت دربحث بکارگروهی -1

 ارائه کنفرانس گروهی در تاریخ معین ومطالعه در مورد مفاهیم هرجلسه  -3

 مراجعه به منابع معرفی شدهوبحث در هر جلسه کالسی -4

 11حاکثر نمره قبولی  -5

 19/4تعداد جلسات مجاز غیبت در کالس  -1

 

 دانشکده   EDOنام و امضاء مدیر گروه                          نام و امضاء مسئول          نام و امضاء مدرس                 

 :ارسالتاریخ                                    :             ارسالتاریخ             ویل:                      تاریخ تح 

  



 

 سالمت فرد و خانواده : جدول زمانبندی درس         

 11-11ساعت دوشنبه روز و ساعت جلسه : 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 1/9/89 

 

سالمت و طیف سالمت و بیماری،عوامل موثر بر  آشنایی دانشجویان با

 سالمت،پیشگیری از بیماری

 دکتر جعفری

1 8/9/89 
بهداشت عمومی و پرستاری سالمت تاریخچه آشنایی دانشجویان با 

 جامعه؛ نقشها و فعالیتهای پرستار سالمت جامعه.
 دکتر جعفری

3 11/9/89 
آشنایی دانشجویان با نظام ارائه خدمات بهداشتی در جهان و سازمان 

 بهداشتی جهانی
 دکتر جعفری

 جعفریدکتر  آشنایی دانشجویان با نظام ارائه خدمات بهداشتی در ایران 13/9/89 4

 دکتر جعفری های اولیه بهداشتیمراقبتآشنایی دانشجویان با  31/9/89 5

 دکتر جعفری های اولیه بهداشتیمراقبتآشنایی دانشجویان با  14/1/89 1

 دکتر جعفری آشنایی دانشجویان با ایمنی سازی و برنامه های گسترش آن 11/1/89 9

 دکتر جعفری پرستار و اقتصاد سالمت آشنایی دانشجویان با 11/1/89 1

 دکتر جعفری پویایی گروهآشنایی دانشجویان با  5/8/89 8

 دکتر جعفری های پرستار بهداشتبهداشت مدارس و نقش شنایی دانشجویان با آ 11/8/89 11

 دکتر جعفری )کنفرانس های گروهی ( ارایه تکالیف 18/8/89 11

 دکتر جعفری )کنفرانس های گروهی ( ارایه تکالیف 11/8/89 11

 
 

 

 

 


