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  ند يراا بر اساس فجهت حل آنه ی زيو برنامه ر جامعه يمشکالت بهداشت صيو شناخت و تشخ يص بررسخصودر  ؛کودک  جامعه، ايمن سازی و حفظ و ارتقاء سالمت

 الزم را کسب خواهند نمود.  يآمادگ ی پرستار
 

يند  آتواند در قالب فره دانشجو تا با به کارگيری اصول خدمات بهداشتي اوليه بانتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه سالمت جامعه و مباني آن ب  : هدف کلي درس

 سالمت جامعه را ارائه نمايد.   پرستاری و مبتني بر شواهد تدابير مناسب جهت حل مشکالت 

 سخنراني با استفاده از وسايل کمک آموزشي )اساليد ،پاورپوينت(، پرسش و پاسخ  :روش آموزش

 

 اجرای درس: شيوه

 مقدمه  ▪

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت   پرسش و پاسخ  ▪

 رس  بخش دوم د ▪

 جمع بندی  ▪

 دقيقه   10مدت زمان :    

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه   10   مدت زمان : 

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه   10مدت زمان :    
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 ی ارزشيابي نحوه

 %40ترم  ان يآزمون م •

 %50ترم   انيآزمون پا •

 %10( ی شده )بصورت مجاز  نييکنفرانس در مورد موضوعات تع  کيارائه  •

 حضور فعال و منظم در جلسات کالس •
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 رئوس مطالبعنوان جلسه/
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

 سه اول جل

 

 آن فیمفهوم جامعه و تعار

 جامعه و اصول آن  سالمت

 جامعهسالمت  یپرستار خچهیتار

 جامعه  سالمت پرستار

  متسالپرستار   ها و فعالیت های   نقش

 جامعه

 

 

 

، پرسش و   یسخنران
 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژكتور و 
 كامپیوتر

 شناختی

 مفهوم جامعه و تعاریف آن را شرح دهد. 

 را شرح دهد.  بهداشت جامعه و اصول آن

 نكات مهم تاریخچه سالمت جامعه را نام ببرد. 

 . پرستار سالمت جامعه را تعریف كند

ه و پرستاری بالینی  های پرستاری سالمت جامعتفاوت بین فعالیت
 را بیان كند 

 سالمت جامعه را شرح دهد های پرستار دامنه و وسعت فعالیت

 جلسه دوم 

 سالمت و طیف سالمت و بیماری 

 ی ماریب یعیطب ریس
سخنرانی ، پرسش و  

 پاسخ 
 و پروژكتور  ویدوئو

 كامپیوتر
 .مفهوم سالمتی را تعریف كند شناختی

 .مفهوم بیماری را تعریف كند

 ماری را شرح دهد. طیف سالمت و بی

 را شرح دهد.  یماریب یعیطب ریس
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 جلسه سوم

 

 

 كننده سالمت  نییعوامل تع

 

 

، پرسش و   یسخنران

 خ سپا

 

 

و ویدوئو پروژكتور 

 وتركامپی

 

 

 شناختی

 .تعیین كننده های بیولوژیك مؤثر بر سالمت را شرح دهد

را شرح فرهنگی و رفتاری مؤثر بر سالمت  -  یشرایط اجتماع  

 .دهد

 .دمحیطی مؤثر بر سالمت را بیان نمای عوامل

خدمات بهداشتی و سیستم های عرضه كننده خدمات   تأثیر

 سالمت بر سالمتی را شرح دهد. 

 جلسه چهارم

  هیاول یبهداشت یمراقبت ها

، پرسش و   یسخنران

 خ سپا

 

ویدوئو پروژكتور و 

 وتركامپی

 

 شناختی

  .مایدخدمات اولیه بهداشتی را تعریف ن 

  .دهد یه را شرحاصول مراقبتهای بهداشتی اول

 .اجزاء اصلی خدمات بهداشت اولیه را نام ببرد

 .فلسفه و اصول خدمات بهداشتی را شرح دهد

 موانع تحقق یافتن خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهد. 

 جلسه پنجم 

 

 

 ران ی در ا ی درمان یبهداشت یشبكه ها

 

، پرسش و   یسخنران
 پاسخ 

 

 

ر و وژكتورپ وئو  یدو

 كامپیوتر
 شناختی

را شرح   رانیدرا ی و درمان یبهداشت یشبكه ها ستمیس خچهیارت

 دهد. 

  یدرمان یبهداشت یگسترش شبكه ها  یساختار طرح ها یاصول كل

 را شرح دهد.   كشور

 را شرح دهد.   مزایای استفاده از نظام ارجاعنظام ارجاع و  

 ح دهد.  را شر  سطوح شبكه بهداشت و درمان شهرستان

 لسه ششم ج

 

 

 ضه خدمات سالمتعر  ینظام ها 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

ویدوئو پروژكتور و 

 كامپیوتر

 

 

 

 شناختی
 

 . های عرضه خدمات بهداشتی درمانی جهان را نام ببرد نظام

های عرضه خدمات بهداشتی   تفاوتهای موجود در هر یك از نظام

  .درمانی را شرح دهد

ن را نام ببرد و  بهداشتی درمانی در ایرانظام عرضه خدمات 

  .ویژگیهای آن را شرح دهد

 را نام ببرید.  و جهان رانیدر ا یعرضه خدمات بهداشت یسازمان ها
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 هفتم لسه  ج

 

 

 

 طوح پیشگیری و راهبردهای مرتبطس

 پویایی گروه 

 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

 

تور و وئو پروژكوید

 كامپیوتر

 

 

 

 شناختی

 نماید. را تعریف  ماتی مقدپیشگیری 
 پیشگیری سطح اول را تعریف نماید. 
 پیشگیری سطح دوم را تعریف نماید. 
 پیشگیری سطح سوم را تعریف نماید. 

 را تعریف نماید.  چهارمپیشگیری سطح 
 و اهمیت آن برای پرستار را شرح دهد. گروه را تعریف كند 

 انواع گروه را نام ببرد. 
 د.  پویایی گروه را تعریف كن

 را شرح دهد.   هگرو لیراحل تشكم
 

 جلسه هشتم

 

 

 آموزش بهداشت/سالمت 

 ارتقاء سالمت

 نظریه و الگوهای حفظ و ارتقاء سالمت 

 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژكتور و 

 كامپیوتر

 

 

 

 تیشناخ
 

 را از دیدگاه های مختلف شرح دهد.   آموزش بهداشت/سالمت

   رح دهد.را ش آموزش بهداشت یكردهایرو

 را شرح دهد.   آموزش بهداشت یها مدل

 را توضیح دهد.   ارتقاء سالمت

 شرح دهد.  را  اولویت اقدام جهت ارتقاء سالمت 5

  و بر اساس كاركرد آنها  ی آموزش بهداشت راها هیالگوها و نظر

 شرح دهد.  سطح مخاطب

 

 سه نهمجل

 

 سالمت جامعه یازسنجیاصول ن

 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

ر و وژكتورپ یدوئو  و

 كامپیوتر

 

 یشناخت

 نیاز را تعریف كند و انواع نیاز را طبقه بندی كند.  

 را تعریف كند و فرآیند آن را شرح دهد.   نیازسنجی

 را تعریف كند و الزامات آن را نام ببرد.   نیازسنجی سـالمت جامعه

 را شرح دهد.  سالمت جامعه یازسنجیانجام ن یبرا یا هیاقدامات پا
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 دهمجلسه  

 

 

 اقتصاد سالمت 

 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

 

ر و وژكتورپ یدوئو  و

 كامپیوتر

 

 

 

یشناخت  

 را شرح دهد.   اقتصاد سالمت

 را توضیح دهد.   اقتصاد سالمت تیاهم

را شرح   عوامل موثر در تعادل در عرضه و تقاضا در بهداشت و درمان

 دهد.  

شرح   كاالها و خدمات  ریبا سا ار  یتفاوت كاال ها و خدمات بهداشت

 دهد.  

 را شرح دهد.   درآمد در نظام سالمت منابع تأمین

 جلسه يازدهم

 

 

 سالمت و رشد كودك   حفظ و ارتقاء

 

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

 

ویدوئو پروژكتور و 

 كامپیوتر

 

 

 

 یشناخت

 

 
 

 تكامل را تعریف كند.  رشد و 

 ا شرح دهد.  ر  عوامل موثر بر رشد و نمو كودك

 را شرح دهد.   استاندارد رشد یها یحنمن

 را تفسیر كند.   نمودار رشد كودك

 غربالگری بدو تولد را شرح دهد. 

 و مادر را شرح دهد.   كودك یمادر برا ریبا ش  هیمزایای تغذ

 را توضیح دهد.   یلیتكم یغذاهانحوه شروع 

 شرح دهد.  بعداشت دهان و دندان كودك را  

 جلسه دوازدهم

 

 یساز منیابرنامه گسترش 

 و  

 ون یناسیواكس

 

 

، پرسش و   یسخنران

 پاسخ 

 

 

ویدوئو پروژكتور و 

 كامپیوتر

 

 

 یشناخت

 
 

 دستورالعمل اجرائی واكسیناسیون را شرح دهد. 

 نظام زنجیره سرما را تعریف كند. 

 را توضیح دهد.   زنجیره سرماو ابزارهای نظارتی تجهیزات 

برنامه   های معمول در  ام از واكسننحوه تجویز  هر كد

 واكسیناسیون را بیان نماید. 

 عوارض و موارد منع واكسیناسیون را شرح دهد. 

 
 


