
 بسمه تعالی 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400-1401سال تحصيلی    دوم نيمسال

 بعنوان بهداشت درس این اساس، بر .است آن بر موثر عوامل با آشنایی و بهداشت اصول رعایت بر متکی جامعه سالمت ارتقای زیربنای مقدمه:

 محیط، بهداشت سازی، ایمن اولیه، بهداشتی و مراقبتهای اصول سالمتی، و بهداشت مفاهیم شامل عمل، اتاق رشته اصلی دروس از یکی

 های نظام با آشنائی و غذائی مواد بهداشت عفونت، كنترل حرفه، و بهداشت ارگونومی زایدبیمارستانی، مواد و زباله بهداشتی دفع تغذیه،

 بود. خواهد ... و بهداشتی

 بر موثر عوامل بهداشت و مبانی و اصول اهمیت زمینه در كافی اطالعات و معلومات توانند می درس پایان از پس دانشجویان :هدف کلی

 .كنند تمرین را روز به اطالعات به دستیابی روش و كسب را بیمارستان و جامعه در سالمت

 اهداف رفتاری:        

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

 نمایند. تعریف را بیماری و سالمت بهداشت، با مفاهیم مرتبط و . تاریخچه1

 .دهند توضیح را سالمت بر موثر عوامل. 2

 نمایند. بیان را اسالم دیدگاه از بهداشت رعایت چگونگی و میتاه. 3 

 .نمایند میترس را ریرواگیغ یماریب خطر عوامل مثلث و ریواگ یهایماریب انتقال چرخه. 4

 .دهند حیتوض را آن انواع و یریشگیپ.  5

 .نمایند تشریح را عمل اتاق در آن وكاربرد سالمت /بهداشت آموزش فرآیند .  6

 .دهند حیتوض را عمل اتاق در كار طیمح آور انیز عوامل و یا حرفه بهداشت.  7

 .نمایند بحث عمل اتاق و بیمارستان محیط بهداشتی مسایل مورد در . 8

 نمایند. بیان را آنها كنترل دستورالعمل و بیمارستانی های عفونت . 9

 .دهند توضیح را بیمارستانی زائد مواد و زباله بهداشت . 10

 .دهند شرح را كشوری سازی ایمن جدول و نمایند بیان را واكسیناسیون اهمیت. 11

 .كنند حیتشر را آن اصول و جزا ، هیاول یبهداشت یها مراقبت .12

 .نمایند بیان را جهان و ایران در درمانی بهداشتی خدمات عرضه های سازمان و ها نظام . 13

 .نمایند تشریح استانی و كشوری سطوح در را كشور بهداشتی خدمات مدیریت نظام ختارسا. 14

 بهداشت در اتاق عمل نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

 کارشناسی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 ندارددروس پيشنياز : 

 42292586 تلفن داخلی دفتر:

 احمدی فرازمدرس : 
 

 258203: مشخصه درس

 سيما مجازیسامانه مکان کالس : 

 30/11-13شنبه ها ساعت سه  روز کالس :

 30/13-15ساعت  15/4/1401 تاريخ امتحان پايان ترم:

 ادرس ايميل: 
Ahmadifaraz.homework@gmail.com 

 

  

 



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

 بصورت مجازی پاورپوینت ، تخته وایت برد،  سامانه سیما وسايل آموزشی:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع و كامل در كالس درس -1

 شركت فعال و پویا در مباحث آموزشی -2

 انجام به موقع تکالیف محوله   -3

  شركت در جلسات امتحانی -4

 روش ارزشيابی:

 نمره  )نحوه برخورد با غیبت طبق مقررات آموزشی دانشگاه( 1: كالس تمامی جلسات و به موقع در  ر فعالحضو 

 نمره2: شفاهی و كتبی شركت در بحث های گروهی و پاسخ به سواالت 

 نمره 2و انجام راهبردها و اقدامات موثر در كشور:  19پیشگیری در مورد بیماری كووید مختلف سطوح  مطابقت تکلیف شامل                   

 ارائه مبحث مربوطه() مهلت پاسخ دهی: یک هفته بعد از 

 نمره 15: پایان ترم امتحان 

 و جاخالی می باشد. ، صحیح و غلطكوتاه پاسخ ای چندگزینه بصورت به وسواالت كتبی صورت به ترم پایان امتحان 
 

 

 استفاده : مورد منابع

1. Allender, J. A. and B. W. Spradley (last version). Community health nursing: Promoting and 

protecting the public's health, Lippincott Williams & Wilkins. 

 

2. Stanhope, M. and J. Lancaster (last version). Community & public health nursing, Mosby St Louis 

eMissouri Missouri. 

 
 .1380 ،یبشر انتشارات: تهران ط،يمح بهداشت زهرا، ،یبهنود.  2

 .چاپ جديدترين آذر فرد یعباد فريد و یانصار حسن ترجمه "بيمارستانی یپسماندها دفع و گندزدايی" انت پروس. 3

 چاپ جديدترين. ارجمند انتشارات "عمومی بهداشت جامع کتاب" همکاران و حسين حاتمی. 4

 انتشارات "اوليه بهداشتی های مراقبت و بهداشت مبانی و صولا" 1جامعه  بهداشت پرستاری درسنامه پروانه خراسانی . 5

 .1388آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه و بهشتی شهيد پزشکی علوم دانشگاه "بيمارستانی عفونتهای کنترل دستورالعملهای. 6

 آخر چاپ تهرانی شجاعی حسين و شيرپاک رفائی ترجمه1 - 3 جلد پارک و پارک اجتماعی و پيشگيری پزشکی درسنامه. 7

 بهداشت بيمارستان، بهداشت ، عفونت کنترل حرفه، بهداشت عمل، اتاق ارگونومی سالمت، آموزش عناوين با معتبر کتب و مقاالت. 8

 درمانی بهداشتی کادر سازیمصون  و عمل اتاق محيط

 



 

 جدول زمانبندی 

 1400-1401سال تحصيلی دوم  نيمسال

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 تعطيل رسمی 1400/11/26 1

2 
 - مربوطه وظايف و تکاليف درس و آشنايی دانشجويان با  طرح معرفی درس، با آشنايی 3/12/1400

 بهداشت مفاهيم و تاريخچه

 تعطيل رسمی 10/12/1400 3

 یبيمار و سالمت مفاهيم 17/12/1400 4

5 
اسالم ديدگاه زا بهداشت و سالمتی بر موثر عوامل 24/12/1400  

 سالمت ارتقاء مراحل و یپيشگير انواع 16/1/1401 6

7 23/1/1401 
 آنها کنترل یها روش و ها یبيمار انتقال چرخه

 در ايران و جهان درمانی بهداشتی خدماتازمانهای عرضه وس ها نظام با آشنايی 30/1/1401 8

9 
6/2/1401 

 ( PHC)  اوليه بهداشتی یها مراقبت

10 
13/2/1401 

 تعطيل رسمی

 زا ايمنی مواد و ها واکسن انواع ،یساز ايمن 20/2/1401 11

  بهداشت /سالمت آموزش فرايند و اصول 27/2/1401 12

13 
 یا حرفه بهداشت 3/3/1401

14 
 عمل اتاق و بيمارستان محيط بهداشت 10/3/1401

 بيمارستانی زايد مواد و زباله بهداشتی دفع -آن کنترل یها روش و بيمارستانی یعفونتها 17/3/1401 15

 غذايی مواد بهداشت 24/3/1401 16

 امتحان پايان ترم 15/4/1401 17

 


