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 بعنوان بهداشت درس اين اساس، بر .است آن بر موثر عوامل با آشنايی و بهداشت اصول رعايت بر متکی جامعه سالمت ارتقای زيربنای مقدمه:

 تغذيه، محيط، بهداشت سازی، ايمن اوليه، بهداشتی و مراقبتهای اصول سالمتی، و بهداشت مفاهيم شامل عمل، اتاق رشته اصلی دروس از يکی

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

 بود. خواهد

 بر موثر عوامل بهداشت و مبانی و اصول اهميت زمينه در كافی اطالعات و معلومات توانند می درس پايان از پس دانشجويان :هدف كلی

 .كنند تمرين را روز به اطالعات به دستيابی روش و كسب را بيمارستان و جامعه در سالمت

 اهداف رفتاری:        

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

 نمايند. تعريف را بيماری و سالمت بهداشت، با مفاهيم مرتبط و . تاريخچه9

 .دهند توضيح را سالمت بر موثر عوامل. 2

 نمايند. بيان را اسالم ديدگاه از بهداشت رعايت چگونگی و ميتاه. 3 

 .نمايند ميترس را ريرواگيغ یماريب خطر عوامل مثلث و ريواگ یهايماريب انتقال چرخه. 0

 .دهند حيتوض را آن انواع و یريشگيپ.  5

 .نمايند تشريح را عمل اتاق در آن وكاربرد سالمت /بهداشت آموزش فرآيند .  6

 .دهند حيتوض را عمل اتاق در كار طيمح آور انيز عوامل و یا حرفه بهداشت.  7

 .نمايند بحث عمل اتاق و بيمارستان محيط بهداشتی مسايل مورد در . 8

 نمايند. بيان را آنها كنترل دستورالعمل و بيمارستانی های عفونت . 1

 .دهند توضيح را بيمارستانی زائد مواد و زباله بهداشت . 94

 .دهند شرح را كشوری سازی ايمن جدول و نمايند بيان را واكسيناسيون اهميت. 99

 .كنند حيتشر را آن اصول و جزا ، هياول یبهداشت یها مراقبت .92

 .نمايند بيان را جهان و ايران در درمانی بهداشتی خدمات عرضه های سازمان و ها نظام . 93

 بهداشت در اتاق عمل نام درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نظری نوع واحد:

   كارشناسی اتاق عملمقطع و رشته تحصيلی: 

 ندارددروس پيشنياز : 

 2588 تلفن داخلی دفتر:

 احمدی فراز:  مدرس
 

 - مشخصه درس: 

 مجازیمکان كالس : 

 94-34/99شنبه ها ساعت دو روز كالس :

 34/8ساعت  34/94/11 تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 .نمايند تشريح استانی و كشوری سطوح در را كشور بهداشتی خدمات مديريت نظام ختارسا. 90

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

 بصورت مجازی پاورپوينت ، تخته وايت بردفرم اسکای روم ، پلت وسايل آموزشی:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع و كامل در كالس درس -9

 شركت فعال و پويا در مباحث آموزشی -2

 داوطلبانه بصورت درسی مباحث از بعضی ارائه -3

 انجام به موقع تکاليف محوله  -0

  شركت در جلسات امتحانی -5

 روش ارزشيابی:

 نمره  )نحوه برخورد با غيبت طبق مقررات آموزشی دانشگاه( 9: كالس تمامی جلسات و به موقع در  ر فعالحضو 

 نمره 2: و تکاليف يادگيری شركت در بحث های گروهی و پاسخ به سواالت 

 نمره 2: كوئيز 

 نمره 95: پايان ترم امتحان 

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