
 بسمه تعالی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400-1401سال تحصيلی  اول  نيمسال

 زيست محيط بهداشت مفاهيم به درس اين. است آن بر مؤثر عوامل شناخت و محيط بهداشت اصول رعايت سالم، جامعه يک یزيربنا مقدمه:

 .پردازد یم بحرانها و یطبيع یباليا در سالمت و یدرمان یبهداشت مراكز بهداشت ،یغذاي مواد بهداشت مسکن، و یعموم اماكن كار، و

 .آن با مواجهه روش و سالمت بر گذار تاثير یمحيط عومل با دانشجويان یآشناي :هدف کلی

 اهداف رفتاری:        

 پس از شرکت در جلسات درس بايستی قادر باشند:عزيز  دانشجويان

 .نمايند تعريف را محيط بهداشت مفاهيم .1

 .دهند توضيح را زيست محيط بحران و سيستم اكو  .2

 .نمايند درك را محيط بهداشت در پرستار نقش  .3

 .دهند توضيح و ببرد نام را عفونت كنترل و یدرمان مراكز بهداشت  .4

 ند. ده شرح را فاضالب و آب بهداشت  .5

 .دهند توضيح آنرا و شناخته را خاك و هوا یآلودگ منابع .6

 .نمايند بيان را یغذاي مواد سالمت  .7

 .دهند توضيح یپيشگير و عالئم ذكر با را شايع یغذاي یها مسموميت  .8

 .دهند توضيح را شغل با مرتبط یها یبيمار و یا حرفه بهداشت  .9

 .دهند شرح را پرتوها و ینور ،یصوت یآلودگ .10

 .ببرند نام را مسکن و یعموم اماكن بهداشت   .11

 .دهند توضيح را( بندپايان و حشرات جوندگان، با مبارزه) آن كنترل و یفيزيک ناقلين  .12

 د.نماين بيان را یاضطرار شرايط در اقدامات و یطبيع یباليا  .13

 .دهند نشان یعالقمند محيط بهداشت با مرتبط مباحث به  .14
 

 بهداشت محيط یپرستار: درس نام 

 واحد 1:واحد تعداد

 ینظر: واحد نوع

 یپرستار یکارشناس: یتحصيل رشته و مقطع

 ندارد:  پيشنياز دروس

 42292119: دفتر تلفن

 فراز یاحمد:  مدرس

 214933 مشخصه درس: 

 مجازیمکان کالس : 

 45/17-15/19 ها ساعت دوشنبه   روز کالس :

 15-17ساعت  30/10/1400 ريخ امتحان پايان ترم:تا 

 ahmadifaraz.homework@gmail.comايميل: 

 

  

 



 بصورت مجازی سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهیروش تدريس: 

 بصورت مجازی پاورپوينت، تخته وايت برد، سامانه سيما وسايل آموزشی:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع و كامل در كالس درس -1

 شركت فعال و پويا در مباحث آموزشی -2

  شركت در جلسات امتحانی -3

 روش ارزشيابی:

 نمره  )نحوه برخورد با غيبت طبق مقررات آموزشی دانشگاه( 1: و رعايت قوانين كالسكالس تمامی جلسات و به موقع در  ر فعالحضو 

  نمره 2فعاليت كالسی 

 نمره 17: ترم پايان امتحان 

 می باشد.  ای چندگزينه بصورت به وسواالت كتبی صورت به ترم پايان امتحان 

 

 : استفاده مورد منابع

 .1391 ارجمند، انتشارات ، اول جلد ، یعموم بهداشت جامع كتاب ، همکاران و حسين ،یحاتم. 1

 .1390 ، نگر جامعه نشر انتشارات النکستر، 3 جامعه بهداشت یپرستار همکاران، و وحيده سيده ،یحسين. 2

 .1396 ، نگر جامعه نشر انتشارات محيط، بهداشت و یپرستار همکاران، و وحيده سيده ،یحسين. 3

 .2002 سماط، انتشارات ،یتهران یشجاع حسين ترجمه ،یپزشک خدمات كليات پارك، یا یج.4 

 .1382. چهر نشر: تهران محيط، بهداشت یمبان و اصول. اسماعيل پيشه، دل. پريوش سرشت، حلم. 5

6- Stanhope and Lancaster, Public Health Nursing: population - centered health care in the Community, 8th 

Edition. 

7-Elizabeth T, Anderson. Community as Client: Application of the nursing process last ED. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول زمانبندی 

 1399-400سال تحصيلی  دوم نيمسال

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 مربوطه وظايف و تکاليف درس و آشنايی دانشجويان با  طرح معرفی درس، با آشنايی 29/6/1400 1

 تعطيل رسمی 5/7/1400 2

  زيست محيط بحران و اكوسيستم محيط، بهداشت مفاهيم 12/7/1400 3

  عفونت كنترل و یدرمان مراكز بهداشت 19/7/1400 4

 فاضالب و آب هداشتب 26/7/1400 5

6 3/8/1400 
یغذاي مواد سالمت هوا، بهداشت  

 ( self study )اك  خ بهداشت

 پرتوها یآلودگ ،یصوت یآلودگ      10/8/1400 7

8 17/8/1400 
 (بندپايان و حشرات جوندگان، با مبارزه) آن كنترل و یفيزيک ناقلين

 مسکن و یعموم اماكن بهداشت

 یا حرفه بهداشت 24/8/1400 9

10 1/9/1400  یاضطرار شرايط در اقدامات و یطبيع یباليا 

11 30/10/1400  امتحان پايان ترم 

 


