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 آزاد اسالمی تهرانعلوم پزشکی دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 آزاد اسالمی بندرعباس

  .کارشناسی پیوسته پرستاری رشته

 : پرستاری سالمت جامعه مجازی طرح درس
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 خدمات اصول کارگیری به با تا دانشجو به آن مبانی و جامعه سالمت زمینه در الزم اطالعات و دانش انتقال هدف کلی:

 ارائه را جامعه سالمت مشکالت حل جهت مناسب  تدابیر شواهد بر مبتنی و پرستاری فرایند قالب در بتواند اولیه بهداشتی

  . نماید

 

 

 

 

 

 

 

نظر به اینکه تامین سالمت جامعه در گرو خدمات سالمت توسط نیروی انسانی آموزش دیده شرح درس: شرح درس: 

لمت شامل: سالمت و طیف سالمت و بیماری، پیشگیری از بیماریها، مراقبت است، در این درس؛  مفاهیم اصلی سا

های اولیه بهداشتی، حفظ و  ارتقاء سالمت، اقتصاد سالمت؛ نقش ها و فعالیت های پرستار سالمت جامعه و تیم سالمت، 

ازی و بهداشت مدارس نظامهای ارائه دهنده خدمات سالمت،  نیازهای بهداشتی جامعه، فرایند آموزش بهداشت، ایمن س

 .گنجانده شده است
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   محتوای

   کمک

 آموزشی

نوع تکلیف و مهلت  

 ارائه و نمره

   حوه ارزشیابین

 جلسه

 روش آموزش

 آنالین

 )/ترکیبیآفالین/

 

 عنوان جلسه اهداف رفتاری 

   شماره 

 جلسه

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل     

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به       

  اشتراک        

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب مطرح  

شده در جلسه فعلی و  

   ئیتوانائی مرور و بازگو

مهمترین موضوعات  

   تدریس شده در

بصورت شفاهی   کالس

 و ازطریق میکروفون

   از طریق پرسش و      

  پاسخ

بصورت شفاهی با  .1

   دردسترس قرار

دادن میکروفون به  

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. 2

  انتخاب پاسخ به

ایی  چندگزینه سواالت

  طراحی شده در پل

بصورت نوشتاری  با ..3

   درپاسخگوئی 

 چت

   ترکیبی( برحسب      

   مجوز بازگشائی

   دانشگاهها) در غیر

   با آنالیناینصورت 

   استفاده از ابزارهای

کانکت   موجود در ادوب

  White نظیر

board  

Chat و . . . 

  جامعه راشرح دهند سالمتتاریخچه پرستاری - 1

 جامعه راتوضیح دهند سالمتفعالیتهای پرستاری -2

  سالمتی تاریخچه پرستار

 جامعه

   جلسه

 اول

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

  هنگام

مطالعه مطالب مطرح شده در 

جلسه فعلی و جلسه 

  قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

 تدریس شده در

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  ندانشجویا

  بصورت کتبی و. 2

 انتخاب پاسخ به

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر 

  گستره کاری پرستار جامعه رابیان نمایند سالمتگستره کاری پرستار- 1

 جامعه سالمت

   جلسه

 دوم
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  به تدریس و      

   اشتراک

   گذاری

 صفحه  

بصورت شفاهی و  کالس

 ازطریق میکروفون

 سواالتو . . . 

چندگزینهایی طراحی 

  شده در پل

  بصورت نوشتاری.3

  با پاسخگوئی در

 چت

Chat     

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب مطرح شده در 

جلسه فعلی و جلسه 

  قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت شفاهی و  کالس

 ازطریق میکروفون

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. 2

  انتخاب پاسخ به

ایی  چندگزینه سواالت

  شده در پل طراحی

  بصورت نوشتاری..3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر 

Chat و . . . 

را  سالمتجامعه درتیم  سالمتنقش ها و فعالیت های پرستار- 1

 فهرست کند

   ها و فعالیت هاینقش       

جامعه در  سالمتپرستار 

 سالمتتیم 

   جلسه

 سوم

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل        

   ورود به

مطالعه مطالب مطرح          

شده در جلسه فعلی و 

  جلسه قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  و بیماری را بشناسد سالمتمفهوم -1

  ی را تعریف کندسالمتالگوهای -2

 و بیماری رارسم کند سالمتطیف -3

و  سالمتو طیف  سالمت

  بیماری

   جلسه

 چهارم
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   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

  تدریس و به

  تدریس شده در

رت شفاهی و بصو کالس

 ازطریق میکروفون

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی  سواالت

 طراحی شده در پل

  استفاده از ابزارهای

 انکتموجود در ادوبک

White boardنظیر 

Chat و . . . 

 

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

  بصورت نوشتاری..3 

  با پاسخگوئی در

 چت

    

Power   

Point  

  بکتا

  -شکل عکس   

   ورود به

   سایتهای

  مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب مطرح          

شده در جلسه فعلی و 

  جلسه قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت شفاهی  کالس

 ازطریق میکروفونو

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  ن میکروفون بهداد

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

  طراحی شده در پل

  بصورت نوشتاری.3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر . . 

.Chat و 

  1-سیرطبیعی بیماری را بنویسد

  2-پیشگیری را تعریف کند

 3-پیشگیری اساسی، اولیه، ثانویه، ثالثیه را شرح دهد

تعریف سطوح پیشگیری و 

 راهبردهای مرتبط

   جلسه

 پنجم
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Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط

   در

   هنگام

   تدریس

  و به

  البمطالعه مط

  مطرح شده در 

 جلسه فعلی و 

 جلسه قبلی و 

 توانائی مرور و

  بازگوئی

   مهمترین

  موضوعات

  تدریس شده در

 بصورت کالس

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

 طراحی شده در پل

  ترکیبی( برحسب

  وز بازگشائیمج

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر . . 

.Chat و 

PHC 1-را تعریف کند  

  2-سطوح مراقبتهای بهداشتی را نام ببرد

 3- اصول و اجزای مراقبتهای اولیه بهداشتی را نام ببرد

   هجلس مراقبتهای اولیه بهداشتی

 ششم

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

  شفاهی و ازطریق

 میکروفون

  بصورت نوشتاری.3

  با پاسخگوئی در

 چت
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Power   

Point  

  کتاب

  -شکل عکس

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به      

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب مطرح شده در 

 جلسه فعلی و توانائی

  وجلسه قبلی 

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت شفاهی  کالس

 ازطریق میکروفونو

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. 2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی  سواالت

  طراحی شده در پل

  بصورت نوشتاری..3

  با پاسخگوئی در

 چت

  برحسبترکیبی( 

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر . . 

.Chat و 

را شرح دهد سالمتنظریه و الگوهای حفظ و ارتقاء    نظریه والگوهای حفظ و 1-.

 سالمتارتقاء 

   جلسه

 هفتم

Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   رود بهو

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به

  اشتراک

مطالعه مطالب مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

  توانائیجلسه قبلی و

  بازگوئیمرور و

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت شفاهی  کالس

 ازطریق میکروفونو

بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی  سواالت

 طراحی شده در پل

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

 موجود در ادوبکانکت

White boardنظیر . . 

.Chat و 

را بیان کند سالمتعرصه های مورد بحث دراقتصاد  -1  

 را ذکرکند سالمتستاردر اقتصاد نقش پر

   جلسه پرستار وسالمتاقتصاد 

 هشتم
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   گذاری              

 صفحه               

  بصورت نوشتاری..3 

  با پاسخگوئی در

 چت

    

             Power   

           Point  

  کتاب             

     -شکل           

  عکس

   ورود به           

   سایتهای            

   مرتبط در           

   هنگام             

   تدریس و به          

   اشتراک           

   گذاری            

 صفحه           

مطالعه مطالب مطرح         

ه فعلی و شده در جلس

  جلسه قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی          

  مهمترین موضوعات        

  تدریس شده در          

بصورت شفاهی و  کالس

 ازطریق میکروفون

 بصورت شفاهی با 1.

  دردسترس قرار

  دادن میکروفون به        

  دانشجویان         

  بصورت کتبی و. 2       

  انتخاب پاسخ به       

 سواالت    

چندگزینهایی طراحی 

  شده در پل

  بصورت نوشتاری.3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب           

  مجوز بازگشائی        

  دانشگاهها) در غیر        

  با آنالیناینصورت        

  استفاده از ابزارهای         

  موجود در ادوبکانکت          

White boardنظیر 

Chat و . . . 

   گروه را تعریف کند-1       

  نقش های گروه را نام ببرد-2       

 پویایی گروه را شرح دهد-3        

 جلسه                پویایی گروه                 

  

 نهم
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           Power   

           Point  

  کتاب           

  عکس-شکل        

   ورود به          

   سایتهای         

   مرتبط در         

   هنگام          

   تدریس و به        

  اشتراک        

مطالعه مطالب مطرح          

شده در جلسه فعلی و 

  جلسه قبلی و توانائی

  مرور و بازگوئی        

  مهمترین موضوعات        

  تدریس شده در         

بصورت شفاهی و  کالس

 ازطریق میکروفون

بصورت شفاهی با 1. 

  اردردسترس قر

  دادن میکروفون به       

  دانشجویان         

  بصورت کتبی و. .2     

  انتخاب پاسخ به        

چندگزینهایی سواالت

 طراحی شده در پل

  ترکیبی( برحسب            

  مجوز بازگشائی           

  دانشگاهها) در غیر         

  با آنالیناینصورت         

  استفاده از ابزارهای          

 موجود در ادوبکانکت       

White boardنظیر 

Chat و . . . 

  ر را نام ببردگروههای آسیب پذی-1           

نقش های پرستاران بهداشت جامعه در رابطه با گروههای آسیب  -2

 پذیر را شرح دهد

   جلسه             کار باگروههای آسیبپذیر        

 دهم

   گذاری

 صفحه

  بصورت نوشتاری..3 

 چتبا پاسخگوئی در
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Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

تدریس و 

   به

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

  توانائیجلسه قبلی و

  مرور و بازگوئی

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی ازطریق 

 میکروفونو

بصورت شفاهی 1.

  با دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. .2

  پاسخ به انتخاب

چندگزینهایی سواالت

  طراحی شده در پل

  بصورت نوشتاری..3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

موجود در 

 White ادوبکانکت

boardنظیر . . 

.Chat و 

  1-بردرا نام ب سالمتعوامل زیستی تعیین کننده 

  2-را نام ببرد سالمتعوامل فرهنگی تعیین کننده 

 3-رانام ببرد سالمتعوامل اجتماعی تعیین کننده 

عوامل تعیین کننده 

 سالمتهای  

   جلسه

 یازدهم
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Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

تدریس و 

   به

  اشتراک

مطالعه مطالب 

 مطرح شده در

جلسه فعلی و 

  توانائیجلسه قبلی و

  بازگوئیمرور و

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی ازطریق 

 میکروفونو

بصورت شفاهی 1.

  با دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. 2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی واالتس

 طراحی شده در پل

  ترکیبی( برحسب

  جوز بازگشائیم

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

موجود در 

 White ادوبکانکت

boardنظیر . . 

.Chat و 

 نظام های ارائه دهنده 1-را شرح دهد سالمتنظام های ارائه دهنده خدمات 

  

 سالمتخدمات 

   جلسه

 دوازدهم

   گذاری

 صفحه

  بصورت نوشتاری..3 

  اسخگوئی دربا پ

 چت
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Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

تدریس و 

   به

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

توانائیجلسه قبلی 

  و

  بازگوئیمرور و

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

 فونومیکرو

بصورت شفاهی 1.

با دردسترس 

دادن قرار

 میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

طراحی شده در 

  پل

  بصورت نوشتاری..3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

موجود در 

 ادوبکانکت

White 

boardنظیر . . 

.Chat و 

   اصول نیازسنجی 1-اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد

 بهداشتی جامعه

   جلسه

 سیزدهم
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Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

تدریس و 

   به

  اشتراک

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

ی و جلسه فعل

توانائیجلسه قبلی 

  بازگوئیمرور و  و

  مهمترین موضوعات

  تدریس شده در

ازطریق 

 میکروفونو

بصورت شفاهی 1.

با دردسترس 

دادن قرار

 میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. .2

  انتخاب پاسخ به

 چندگزینهاییسواالت

 

 

 

 

 

 

  ترکیبی( برحسب

  شائیمجوز بازگ

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

موجود در 

 ادوبکانکت

White 

boardنظیر . . 

.Chat و 

  1-انواع ایمنی را تعریف کند

  2-برنامه گسترش ایمنسازی را بنویسد

اه تجویز واکسنها را شرح دهددر -3 

   جلسه ایمنسازی

 چهاردهم
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   گذاری

 صفحه

رت بصو..3 

  نوشتاری

  با پاسخگوئی در

 چت

    

Power   

Point  

  کتاب

  -عکسشکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

 تدریس و به

  

   اشتراک

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

توانائیجلسه قبلی 

  و

  بازگوئیمرور و

مهمترین 

  موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

اهی ازطریق شف

بصورت شفاهی 1.

با دردسترس 

  قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و.2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

طراحی شده 

  در پل

بصورت ..3

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  فاده از ابزارهایاست

موجود در 

 White ادوبکانکت

boardنظیر . . 

.Chat و 

اصول نیازسنجی  1-اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد

 بهداشتی  جامعه

   جلسه

 سیزدهم
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   گذاری

 صفحه

  نوشتاری میکروفونو

  با پاسخگوئی در

 چت

 

 

 

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

توانائیجلسه قبلی 

  و

  بازگوئیمرور و

مهمترین 

  موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی ازطریق 

 میکروفونو

بصورت شفاهی 1.

با دردسترس 

  قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. .2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

طراحی شده 

 در پل

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

  دانشگاهها) در غیر

  با آنالیناینصورت 

  استفاده از ابزارهای

در موجود 

 White ادوبکانکت

boardنظیر . . 

.Chat و 

  1-انواع ایمنی را تعریف کند

  2-برنامه گسترش ایمنسازی را بنویسد

اه تجویز واکسنها را شرح دهدر -3 

   جلسه ایمنسازی

 چهاردهم
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 گذاری 

  

 صفحه

  بصورت نوشتاری.3 

  با پاسخگوئی در

 چت

    

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل

   به ورود

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به

   اشتراک

   گذاری

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

جلسه قبلی و 

  توانائی

  مرور و بازگوئی

مهمترین 

  موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی و ازطریق 

 میکروفون

بصورت شفاهی 1.

  با دردسترس قرار

  هدادن میکروفون ب

  دانشجویان

  بصورت کتبی و. 2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

  طراحی شده در پل

  بصورت نوشتاری..3

  با پاسخگوئی در

 چت

  ترکیبی( برحسب

  مجوز بازگشائی

دانشگاهها) در 

  غیر

 آنالیناینصورت 

  با

استفاده از 

  ابزارهای

موجود در 

 ادوبکانکت

White 

boardنظیر Chat 

 . . . و

  خدمات بهداشت مدارس را بیان کند-1

  نقش مدرسه در بهداشت روانی را توضیح دهد-2

 نقش پرستار بهداشت مدارس را شرح دهد-3

  پرستاری بهداشت

 مدارس

   جلسه

 پانزدهم
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 صفحه

Power   

Point  

  کتاب

  عکس-شکل

   ورود به

   سایتهای

   مرتبط در

   هنگام

   تدریس و به

  اشتراک

مطالعه مطالب 

رح شده در مط

جلسه فعلی و 

جلسه قبلی و 

  توانائی

  مرور و بازگوئی

مهمترین 

  موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی و ازطریق 

 میکروفون

  بصورت شفاهی- 1

  با دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  بصورت کتبی و .2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

 طراحی شده در پل

  کیبی( برحسبتر

  مجوز بازگشائی

دانشگاهها) در 

  غیر

 آنالیناینصورت 

  با

استفاده از 

  ابزارهای

موجود در 

 ادوبکانکت

White 

boardنظیر Chat 

 . . . و

  معیارهای رشد کودک را لیست کند-1

عوارض و مشکالت زیستی،روانی،اجتماعی کودکان -2

  را نام  ببرد

و رشدکودک را  سالمتنقش پرستاردرحفظ و ارتقاء- 3

 توضیح  دهد

  اهمیت نقش پرستار

درحفظ و ارتقاء 

  سالمت

و 

رشدکودک(پیشگیری  

   از عوارض زیستی

 )فرهنگی و اجتماعی

   جلسه

 شانزدهم
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   گذاری

 صفحه

  بصورت نوشتاری.3 

  با پاسخگوئی در

 چت

    

Power   

Point  

  کتاب

-شکل

  عکس

   ورود به

 سایتهای

  

 مرتبط در

  

مطالعه مطالب 

مطرح شده در 

جلسه فعلی و 

جلسه قبلی و 

  توانائی

  مرور و بازگوئی

مهمترین 

  موضوعات

  تدریس شده در

بصورت  کالس

شفاهی و 

بصورت شفاهی 1.

  با دردسترس قرار

  دادن میکروفون به

  دانشجویان

  ی وبصورت کتب. 2

  انتخاب پاسخ به

چندگزینهایی سواالت

  طراحی شده در پل

  بصورت نوشتاری.3

ترکیبی( 

  برحسب

  مجوز بازگشائی

دانشگاهها) در 

  غیر

 آنالیناینصورت 

  با

استفاده از 

  ابزارهای

موجود در 

 ادوبکانکت

  همروری بر مطالب مهم تدریس شد

 رفع اشکاالت دانشجویان

 جلسه 

  

 هفدهم
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   هنگام

تدریس و 

   به

   اشتراک

   گذاری

 صفحه

ازطریق 

 میکروفون

  با پاسخگوئی در

 چت

White 

boardنظیر 

Chat و . . . 

 ترمیکتقویم 

  

 شماره  عنوان درس منابع اهداف جلسه

  

 جلسه

جامعه و فعالیتهای پرستاری  سالمتشرح تاریخچه پرستاری 

  جامعه سالمت

  تاریخچه پرستاری ی آموزشی معرفی شدهمنابع، کتب و سایتها

 جامعه سالمت

 اول
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جامعه در مدرسه، مرکز  سالمتتوضیح گستره کاری پرستار

 ، جامعهسالمتمراقبت 

   گستره کاری منابع و کتب و معرفی شده

 سالمتپرستار

 جامعه

 دوم

 

بعنوان  سالمتجامعه درتیم  سالمتبیان نقش ها و فعالیت های پرستار

 . . . نگر،  حمایتگر، مراقبت کننده ودرما

نقش ها و فعالیت های   منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده

   جامعه سالمتپرستار

 سالمتدرتیم 

 سوم

  یسالمتو بیماری ، الگوهای  سالمتآشنائی با مفهوم  

  و بیماری سالمتترسیم طیف 

 سالمت وطیف سالمت منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده

 و

  بیماری

 چهارم 

شناخت سیرطبیعی بیماری ، تعریف پیشگیری و انواع آن شامل اساسی،  

 اولیه، ثانویه، ثالثیه را شرح دهد

تعریف سطوح  منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده

پیشگیری  و 

 راهبردهای مرتبط

 پنجم

مراقبتهای اولیه    سطوح مراقبتهای بهداشتی و اصول و اجزای آن ، PHC تعریف 

 بهداشتی

 ششم
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نظریه والگوهای حفظ  منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده  سالمتشرح نظریه و الگوهای حفظ و ارتقاء  

 سالمتو ارتقاء 

 هفتم

و نقش پرستاردر اقتصاد  سالمتتوضیح عرصه های مورد بحث دراقتصاد  

  سالمت

پرستار و اقتصاد   

 سالمت

 هشتم

 نهم پویایی گروه  منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده   با گروه ، نقش های گروه و پویایی گروه آشنائی 

تعریف گروههای آسیب پذیر و بیان نقش های پرستاران بهداشت جامعه  

 در رابطه با  گروههای آسیب پذیر

کار باگروههای   منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده

 آسیبپذیر

 دهم

شرح عوامل زیستی ، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی تعیین کننده 

 سالمت

عوامل تعیین کننده  

  های

 سالمت

 یازدهم

  نظام های ارائه دهنده https://arman.vums.ac.ir/course/course detail/218 خدمات دهنده ارائه های نظام با آشنائی سالمت 

 سالمتخدمات 

 دوازدهم

.(پرستاری 1394حسینی،میمنت؛روحانی،کاملیا؛حسین زاده،صفیه( نجی بهداشتی جامعهشناخت اصول نیازس

 .بهداشت خانواده.تهران:نشربشری

   اصول نیازسنجی

 بهداشتی جامعه

 سیزدهم
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توضیح انواع ایمنی و بیان برنامه گسترش ایمنسازی با تاکید بر دوز و راه  

 تجویز واکسنها

 چهاردهم ایمنسازی  فی شدهمنابع، کتب و سایتهای آموزشی معر

شناخت خدمات بهداشت مدارس و نقش مدرسه در بهداشت روانی دانش  

  آموزان آشنائی با نقش پرستار بهداشت مدارس

 پانزدهم  منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده

منابع، کتب و سایتهای آموزشی معرفی شده شناسائی معیارهای رشد 

 ت زیستی،روانی،اجتماعی  کودکانکودکان ، عوارض و مشکال

  پرستاری بهداشت 

 مدارس

 شانزدهم

اهمیت نقش پرستار    و رشدکودک سالمتآشنائی با نقش پرستاردرحفظ و ارتقاء

  سالمتدرحفظ و ارتقاء 

 و رشدکودک

 هفدهم

 

 :شوند بطور واضح مشخص شود( نین استراتژی مدرس در نمره دهی به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده میچدرصد تکالیف ارائه شده، درصد آزمون پایانی، هم): روش ارزشیابی دانشجو

 روش ارزیابی واحد نظری درصد نمره 

 ارزشیابی پایان دوره  درصد 70

 یکالسانجام و ارائه تکالیف   درصد 10
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  :منابع و سایت های آموزشی جهت مطالعه بیشتر 

1- Marilyn Huckleberry, David Wilson. Wong’s nursing care of Infants and children. Ninth Edition VOL 1, 2.Copyright 2011 by Mosby Inc.  
ISBN: 987-0-323-06912  

2- Wong, Donna Shannon. Perry. Maternal child nursing care. Mosby co. Last Edition 

12  

3- Burroughs .A. lifer. G (2001) Maternity Nursing. An Introduction Text. Philadelphia.2001.  

4- Lifer, Maternity Nursing. An Introduction Text. 19thed  

5-https://arman.vums.ac.ir/course/course detail/218  

6-h1-Allender, j. Rectiric, c & Warner, K (2010) Community Health Nursing Wolters klouwer   

7-Friedman,M.M,Bowden,VR,Jones,E,(2003)Family Nursing: Research, Theory& Practices(5thed)upper suddel River: Prentice Hall. 8-
Stanhope, Marcia. Lancaster, Jeanette (2008) Public Health Nursing Mosby co  

9-Wright, Lorraine M. &Leahy,Maureen. Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention 10-Barbara Walton Spradley 
,Judiet Ann Allender-Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public’s Health  

  کالسحضور فعال در   درصد5

  یکالسپرسش و پاسخهای   دصد 15

 وعمجم  درصد100
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11-Frances A. Maurer, Claudia M. Smith Community/Public Health Nursing Practice: Health for Families and  
Populationsttps://www.bookzz.ren/fulltext/maternity%20nursing/?type=phrase&yearFrom=2018&yearTo=2020&language=english&exten
sion= pdf  

12-Anderson E. & et al (2014) community as client: Application of nursing process8-https://arman.vums.ac.ir/course/course detail/218  
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