
 بسمه تعالی 

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 دانشکده پرستاری و مامايی 

 1400-1401سال تحصيلی    دوم 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 ماماها 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 بامامايی  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

و نظام خدمات بهداشتی در صول بهداشت اآشنايی با  زمينه در كافی اطالعات و معلومات توانند می درس پايان از پس دانشجويان :هدف کلی

 شوند. آشنا، مامايی جامعه نگر و نقش ماما در تامين سالمت جامعه امعه نگرج بهداشتداشته باشند و با  نايران و جها

 اهداف رفتاری:        

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

 نمايند. تعريف را بيماری و سالمت بهداشت، با مفاهيم مرتبط و تاريخچه .1

 بهداشت جامعه نگر و نقش ماما در بهداشت جامعه نگر را توضيح دهند.فردی،  و مفاهيم بهداشت عمومی .2

 .دهند توضيح را سالمت بر موثر عوامل. 3

 .دهند حيتوض را آن انواع و یريشگيپ. 4

 .كنند حيتشر را آن اصول و جزاا ، هياول یبهداشت یها مراقبت .5

 .نمايند بيان را جهان و ايران در درمانی بهداشتی خدمات عرضه های سازمان و ها نظام . 6

 .نمايند تشريح استانی و كشوری سطوح در را كشور بهداشتی خدمات مديريت نظام ختارسا. 7

 سير طبيعی بيماريها و چرخه انتقال بيماری ها را توضيح دهند.. 8

 .نمايند تشريح را و تاثير آن بر برنامه های مختلف بهداشتی سالمت /بهداشت آموزش فرآيند .  9

 .دهند حيتوض را كار طيمح آور انيز عوامل و یا حرفه بهداشت.  10

 ی های ناشی از آن را بشناسند و توضيح دهند.را به همراه بيماروا هبهداشت محيط شامل بهداشت آب و . 11

 د غذايی و بيماری های منتقله از طريق مواد غذايی آلوده را توضيح دهند.. بهداشت موا12

 
 

 (1اصول خدمات بهداشت جامعه ) بهداشت نام درس: 

 واحد کاراموزی 5/0 -نظری واحد 5/1تعداد واحد: 

 کاراموزی - نظری نوع واحد:

 کارشناسی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 ندارددروس پيشنياز : 

 42292586 تلفن داخلی دفتر:

 احمدی فرازمدرس : 
 

 220908: مشخصه درس

 سيما مجازیسامانه مکان کالس : 

 8-30/9سه شنبه ها ساعت  روز کالس :

 30/10-15ساعت  16/4/1401 تاريخ امتحان پايان ترم:

 ادرس ايميل: 
Ahmadifaraz.homework@gmail.com 

 

  

 



 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

 انجام به موقع تکاليف محوله   -3

  شركت در جلسات امتحانی -4

 روش ارزشيابی:

 نمره  )نحوه برخورد با غيبت 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:  19پيشگيری در مورد بيماری كوويد تکليف شامل مطابقت سطوح مختلف                   

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

 نمره 15: پايان ترم امتحان 

 و جاخالی می باشد. ، صحيح و غلطكوتاه پاسخ ای چندگزينه بصورت به وسواالت كتبی صورت به ترم پايان امتحان 
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 .1380 ،یبشر انتشارات: تهران ط،يمح بهداشت زهرا، ،یبهنود. 3 
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 انتشارات "اوليه بهداشتی های مراقبت و بهداشت مبانی و صولا" 1جامعه  بهداشت پرستاری درسنامه پروانه خراسانی . 6

 .1388آباد نجف واحد اسالمی آزاد دانشگاه
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 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

4 
 بهداشت جامعه نگر و نقش ماما در بهداشت جامعه نگر فردی،  و مفاهيم بهداشت عمومی 17/12/1400

  یبيمار و سالمت مفاهيم

5 
 آنها کنترل یها روش و ها یبيمار انتقال چرخه 24/12/1400

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

7 23/1/1401 
 در ايران و جهان درمانی بهداشتی خدماتازمانهای عرضه وس ها نظام با آشنايی

 MCHو   ( PHC)  اوليه بهداشتی یها مراقبت 30/1/1401 8

9 
6/2/1401 

 بهداشت /سالمت آموزش فرايند و اصول

10 
13/2/1401 

 تعطيل رسمی

11 20/2/1401 
 یا حرفه بهداشت

 بهداشت آب و هوا 27/2/1401 12

13 
 غذايی مواد بهداشت 3/3/1401

14 
 امتحان پايان ترم 16/4/1401

 


