
 

 بسمه تعالی 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400-1401سال تحصيلی   اول نيمسال

 در.است جامعه افراد عمر طول وافزايش بيماريها از یپيشگير ،یسالمت ینگهدار و حفظ ارتقا، ،یدرمان یبهداشت خدمات ارائه نظام رسالت ترين یاصل مقدمه:

 از یيک پرستاران كه آنجائی از و دارد یزياد اهميت افراد عملکرد و نگرش ، دانش توسعه و كارآمد یانسان ینيرو تربيت مهم، رسالت اين به یدستياب یراستا

 و بهداشت مفاهيم با یپرستار دانشجويان یآشناي لذا شوند یم محسوب بيماريها از یپيشگير و یسالمت ارتقاء و حفظ زمينه در سالمت تيم یكليد یاعضا

 .رسد یم نظر به یضرور بيماريها از یپيشگير و یسالمت ارتقاو و حفظ یراهها

 خدمات اصول كارگير به با تا دانشجويان به آن مبانی و جامعه سالمت زمينه در الزم اطالعات و دانش انتقال :هدف کلی

 .نمايند ارائه را جامعه سالمت مشکالت حل جهت مناسب تدابير شواهد بر مبتنی و پرستاری قالب فرآيند در بتوانند اوليه بهداشتی

 اهداف رفتاری:        

 پس از شرکت در جلسات درس بايستی قادر باشند: عزيز  دانشجويان
 تيم در جامعه سالمت پرستار های فعاليت و ها نقش جامعه، سالمت پرستار كاری جامعه،گستره سالمت پرستاری . تاريخچه1

 . دهند توضيح را سالمت

   نمايند بيان را سالمتی ابعاد و بيماری و سالمتی بر مؤثر عوامل سالمتی، مفهوم سالمت، طيف ،. سالمت 2

 .دهند شرح را آن با مرتبط راهبردهای و سطوح تعريف، شگيری راپي. 3

 . دهند شرح و شناخته را ( PHC ) اوليه بهداشتی های مراقبت. 4 

 را درک و توضيح دهند. بهداشت آموزش فرايندجامعه و اصول  بهداشتی سنجی نياز اصول . 5

 . با برخی از الگوها و نظريه های آموزش بهداشت آشنا و آنرا شرح دهند.6

 .شوند آشنا سالمت اقتصادمبحث  با  .7

 .نمايند تحليل و شناخته را جهان و ايران در بهداشتی خدمات عرصه های سازمان و نظامها شبکه، سيستم  .8

 .دهند شرح را واكسيناسيون مبانی و كشور در سازی ايمن گسترش برنامه . 9

 را سرد زنجيره و ها واكسن نگهداری شرايط و نموده بيان را خطر معرض در افراد و باردار زنان كودكان، سازی ايمن نامهبر . 10

 . دهند توضيح

 .دهند شرح را مدارس بهداشت پرستار های نقش و مدارس بهداشت. 11

 گردند و مراحل رشد و تکامل كودک را بيان نمايند. آشنا كودک رشد و سالمت ارتقای و حفظ در پرستار نقش اهميت با راگيران. ف12

 جامعه سالمت یپرستار: درس نام 

 واحد 5/1: واحد تعداد

 ینظر: واحد نوع

 یپرستار یکارشناس: یتحصيل رشته و مقطع

 ندارد:  پيشنياز دروس

 2556: دفتر یداخل تلفن

 فراز یاحمد: مدرس

 214922 مشخصه درس: 

 مجازیمکان کالس : 

 16-30/17 ها ساعت دوشنبه   روز کالس :

 30/8 -10ساعت   5/11/1400 ريخ امتحان پايان ترم:تا 

 ahmadifaraz.homework@gmail.comايميل: 

 

  

 



 كامل توضيح دهند.. با مراحل مختلف فرايند پرستاری در بهداشت جامعه آشنا و بطور 13
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی مجازی از طريقروش تدريس: 

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

 فعاليتهای فراگيران:
 حضور به موقع و كامل در كالس درس -1

 شركت فعال و پويا در مباحث آموزشی -2

 انجام فعاليت های كالسی -3

  شركت در جلسات امتحانی  -4

 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 2: كوئيز 

   :نمره5/1پاسخ به پرسشهای كالسی 

  :نمره 5/1انجام فعاليت كالسی 

 نمره 14: پايان ترم امتحان 

 كوتاه پاسخ و جاخالی می باشد. ای چندگزينه بصورت به وسواالت كتبی صورت به ترم پايان امتحان ، 

 

 : استفاده مورد منابع

 .  1388.نگر جامعه نشر.تهران.پنجم چاپ. 3 و 2 و 1 جامعه بهداشت یپرستار درسنامه.اسحاق ،یايلدرآباد -1

 . 1385.  ارجمند انتشارات.تهران.دوم چاپ.یعموم بهداشت جامع کتاب.همکاران و حسين ،یحاتم -4

 .1394ع رفي انديشه انتشارات: تهران ،)النکستر کتاب از برگرفته ( جامعه سالمت یپرستار.معصومه ،یاسد.ميمنت ،یحسين -3

 . 1381. نگر جامعه نشر.تهران.سوم چاپ.1 جامعه بهداشت یپرستار.نسرين ،یورجوشان یجعفر.وحيده سيده ،یحسين -4

 دانشگاه انتشارات: اصفهان.اول چاپ.اوليه یبهداشت یمراقبتها و بهداشت یمبان و اصول:1ه جامع بهداشت یپرستار درسنامه.پروانه ،یخراسان -5

 1387. آباد.  نجف واحد یاسالم آزاد

 1391 اول چاپ.اول جلد. کودک و مادر بهداشت. زهرا دلگشا، -6

 .1387 سماط انتشارات.تهران.. چاپ سوم 2، 4، 1 جلد یاجتماع و یپيشگير یپزشک درسنامه.حسين ،یتهران یشجاع -7

  www.who.intیجهان بهداشت سازمان سايت -8

 آخرين بوکلت های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -9

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

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

 

http://www.who.int/


 جدول زمانبندی 

 1400-1401 سال تحصيلی  اول 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

3 12/7/1400 
   جامعه سالمت پرستاری مفاهيم و تاريخچه

 بهداشتی تيم در او فعاليتهای و CHN نقشهای جامعه، سالمت پرستاری كاری گستره

سالمت كننده تعيين عوامل ،یبيمار و سالمت طيف سالمت، 19/7/1400 4  

 مرتبط راهبردهای و پيشگيری سطوح تعريف 26/7/1400 5

 PHC در پرستار نقش و اوليه بهداشتی مراقبتهای 3/8/1400 6

 جهان در سالمت خدمات كننده عرضه ینظامها 10/8/1400 7

 یساز ايمن گسترش برنامة 17/8/1400 8

 بهداشت آموزش فرايند و جامعه یبهداشت یسنج نياز اصول 24/8/1400 9

 ) پايش رشد( كودک رشد و سالمت یارتقا و حفظ در پرستار نقش و اهميت 1/9/1400 10

(یليتکم هيتغذ)  كودک رشد و سالمت یارتقا و حفظ در پرستار نقش و اهميت 8/9/1400 11  

جامعه بهداشت در یپرستار نديفرا 15/9/1400 12  

مدارس بهداشت پرستار نقش و مدارس بهداشت 22/9/1400 13  

پذير آسيب یگروهها با كار و سالمت اقتصاد و پرستار 29/9/1400 14  

 امتحان پايان ترم 5/11/1400 15

 


