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 :  هدف کلی درس

     بر سالمت و روش مواجهه با آن رگذاریتاث یطیبا عوامل مح یپرستار انیدانشجو ییآشنا                  

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 مفاهیم بهداشت محیط (1

 اکوسیستم و بحران محیط زیست (2

 آسیب های شیمیاییو  آلودگی صوتی، نوری، پرتوهاو  آلودگی هوا و خاک (3

 بهداشت آب و فاضالب (4

 عمومی و مسکن اماکنبهداشت  (5

 سالمت مواد غذایی (6

 بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی و کنترل عفونت (7

 بهداشت حرفه ای (8

 ناقلین فیزیکی و کنترل آن ) مبارزه با جوندگان ، بندپایان و حشرات ( (9

 بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری )سیل و زلزله( (10

 مخاطبان : دانشجویان ترم چهارم دانشکده پرستاری سنقر و کلیایی               و بهداشت محیطعنوان درس : پرستاری 

 16-14زمان ارائه درس : دوشنبه ها ساعت         واحد تئوری                 1تعداد و نوع واحد :  

 1400-1399اولسال تحصیلی : نیمسال                           مدرس : طیبه اقبالی               

 درس پیش نیاز : ندارد        هر روز هفته :ریبه سواالت فراگ ییساعت پاسخگو

 



 : اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 طیبهداشت مح میمفاه : کلی جلسه اولهدف 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

  را توضیح دهد علوم بهداشت محیطتاریخچه و. 

 را شرح دهد. اصول پیشگیرانه 

 را تعریف کند. راه های کاهش خطرات بهداشت محیط 

 بهداشت محیط را بداند . یت و فرصت های جدید درحما 

 شرح دهد . ادر بهداشت محیط ر نقش پرستاران 

 ستیز طیو بحران مح ستمیاکوس : هدف کلی جلسه دوم

 اهداف ویژه جلسه دوم :

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 کند. فیرا توص وسفریو ب یاکولوژ ستم،یاکوس 

 . بحران های محیط زیست را بداند 

 . انواع آالینده ها را بشناسد و شرح دهد 

  انسان و محیط زیست را توضیح دهد .اثرات آالینده ها بر 

 . مکانیسم های اصلی آلوده کنندگی را شرح دهد 

 

 ییایمیش یها بیپرتوها و آس ،ینور ،یصوت یهوا و خاک و آلودگ یآلودگ : هدف کلی جلسه سوم

 اهداف ویژه جلسه سوم :

 : در پایان دانشجو قادر باشد



 دیهوا را شرح ده یها ندهیآال یبند میتقس . 

 دیهوا را شرح ده یآلودگ منابع . 

 دیهوا را شرح ده یاثرات آلودگ. 

 . آلودگی خاک را توضیح دهد 

 مختلف شرح دهد . یاثرات سروصدا را از جنبه ها 

 . مبارزه با سر و صدا را شرح دهد 

 . حفاظت افراد در مقابل پرتوها را شرح دهد 

 .منابع مواد پرتوزا را شرح دهد 

 را شرح دهد. ینور یآلودگ 

 . آسیب های شیمیای را بیان کند 

 

 بهداشت آب و فاضالب : هدف کلی جلسه چهارم

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 درا شرح ده یدنیمنابع آب آشام . 

 دآب سالم را شرح ده یژگیو. 

 دآب را شرح ده یمنشأء آلودگ. 

 درا شرح ده فاضالب. 

 درا شرح ده بهداشت فاضالب. 

  درا شرح دهزباله و انواع روش های دفع زباله. 

 

 و مسکن یبهداشت اماکن عموم : هدف کلی جلسه پنجم

 اهداف ویژه جلسه پنجم:



 : در پایان دانشجو قادر باشد

  دده حیرا توضمسکن بهداشت عوامل مرتبط با . 

 درا شرح ده نقش پرستار در بهداشت مسکن. 

 د .بهداشت اماکن عمومی را شرح ده 

 د .ع و فروش مواد غذایی را توضیح دهشرایط ساختمانی و بهداشتی مراکز تهیه و توزی 

 

 ییسالمت مواد غذا : هدف کلی جلسه ششم

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دیرا شرح ده هیغذا و علم تغذ میمفاه . 

 . سالمت مواد غذایی را شرح دهند 

 با بهداشت و سالمت را شرح دهد . هیارتباط تغذ 

 انسان را شرح دهد . هیعوامل مؤثر بر تغذ 

 را نام ببرد. هیعلل سوء تغذ 

 را شرح دهد ییموادغذا ینگهدار یروش ها . 

 

 و کنترل عفونت یو درمان یبهداشت مراکز بهداشت : هدف کلی جلسه هفتم

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. عفونت در مراکز بهداشتی درمانی 

 تجزیه و تحلیل کند. را هماهنگی در مراکز مراقبت سالمتی 

 دستورالعمل هایی که برای تنظیم استانداردهای بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی 

 را شرح دهد.وجود دارد 



 .ارزیابی و برنامه ریزی حداقل استانداردهای بهداشتی را بداند 

 یبهداشت حرفه ا : هدف کلی جلسه هشتم

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

  تعریف عملکرد پرستاری بهداشت حرفه ای را بداند. 

 . سیر تاریخی و تحول پرستاری بهداشت حرفه ای را شرح دهد 

 . نقش و مهارت پرستاری بهداشت حرفه ای را بداند 

  را توضیح دهد .کاربرد مدل اپیدمیولوژیک 

 د .ی سالمت و امنیت کارگر را شرح دهتالش های سازمانی و عمومی در جهت ارتقا 

 د .ری از جمعیت های کارگر را شرح دهمراقبت های پرستا 

 و حشرات ( انیو کنترل آن ) مبارزه با جوندگان ، بندپا یکیزیف نیناقل : هدف کلی جلسه نهم

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 : دانشجو قادر باشددر پایان 

 را بررسی کند. سوسک ها و اهمیت بهداشتی آن ها 

 را تعریف کند. روش های کنترل سوسک ها 

 . مبارزه با سوسک ها در شرایط اضطراری را شرح دهد 

 کند یآن ها را بررس یبهداشت تیها و اهم مگس. 

 کند فیها را تعر مگس کنترل های روش . 

  را شرح دهد یاضطرار طیدر شرا خانگی مگسمبارزه با . 

 کند. یآن ها را بررس یبهداشت تیها و اهم ساس 

 کند . فیرا تعر ساس تخت خوابکنترل  یها روش 

 را شرح دهد یاضطرار طیدر شرا ساسبا  مبارزه . 



 کند. یآن ها را بررس یبهداشت تیو اهم پشه خاکی 

 کند . فیرا تعر مبارزه با پشه های خاکی یها روش 

  و موش ها را بداند .کنترل جوندگان 

 را شرح دهد یاضطرار طشرای کنترل جوندگان در. 

 و زلزله( لی)س یاضطرار طیو اقدامات در شرا یعیطب یایبال : هدف کلی جلسه دهم

 اهداف ویژه جلسه دهم:

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 را توصیف کند. بالیا و حوادث 

 . حقایق مربوط به بالیا را بداند 

 شرح دهد . بالیا و نقش پرستاری را چرخه مدیریت 

  برنامه ریزی و مدیریت بالیا را توصیف کند. 

 : منابع

 1396ی، نیحس دهی، ترجمه وح ی و بهداشت محیطالنکستر، پرستار .1

 1387جلد اول،  ع،یرف شهیانتشارات اند ط،یحسن، اصول بهداشت مح ،یگیربیام .2

 1385چاپ دوم،  ،یکار، نشر بشر یمنیو ا طیزهرا، بهداشت مح ،یبهبود .3

، نشر جامعه نگر، چاپ چهارم، 3و  2و  1بهداشت جامعه  یاسحاق، پرستار ،یلدرآبادیا .4

1387 

 1385: عیرف شهیبهداشت جامعه، چاپ دوم، اند یپرستار ،یارشد، اشد الن،یدمیجد .5

 بهداشت جهان مجالت .6

 



  :سروشهای تدری

  پرسش وپاسخ ، پاورپوینت ، سخنرانی، بحث گروهیحضوری : 

، ارائه  مجازی : پاورپوینت های صدا گذاری شده هر درس ، معرفی منابع بیشتر جهت مطالعه

 مقاالت روز دنیا

  :وسایل کمک آموزشی

 :وسایل کمک آموزشی در این دوره شامل 

می و همچنین فایل های صدا گذاری شده  )حضوری(وایت برد، ماژیک، پاورپوینت و فیلم آموزشی

 .باشد

 ارزشیابی :سنجش و 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل روش آزمون

 16-14 هرجلسه نمره 4 مجازی/شفاهی کوئیز وتکالیف

 16-14 5/8/99 نمره 4 مجازی/کتبی آزمون میان ترم

م شده التاریخ اع نمره 10 مجازی/کتبی آزمون پایان ترم

 توسط آموزش

م شده عالساعت ا

 توسط آموزش

حضور فعال در 

سالک  

به موقع  مطالعه

مطالب ارسال 

شده)مجازی(/حضور 

فعال در 

 کالس)حضوری(

 16-14 هرجلسه نمره 2

 



 وظایف دانشجو در طول ترم :

 )حضوری(

 حضورمرتب و منظم همراه با امادگی در تمام جلسات کالس (1

 در بحث های گروهی و در کالس حضور فعال داشته باشید (2

بحث های تکمیلی به منابع معرفی شده با توجه به کمبود وقت و گستردگی مطالب جهت  (3

 . مراجعه بفرمایید

 تلفن همراه در تمام مدت کالس خاموش باشد . (4

 از رفت و آمدهای غیرضروری در کالس بپرهیزید .  (5

 )مجازی(

 در تمام جلسات کالس یحضورمرتب و منظم همراه با امادگ (1

شده  یبه منابع معرف یلیتکم یمطالب جهت بحث ها یبا توجه به کمبود وقت و گستردگ (2

 . دییمراجعه بفرما

 مطالعه به موقع مطالب در زمان ارائه شده (3

 انجام دادن و ارسال تکالیف در زمان مشخص شده  (4

 

 

 

 

 



 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 طیبه اقبالی مفاهیم بهداشت محیططرح درس +  31/6/99 1

 طیبه اقبالی اکوسیستم و بحران محیط زیست 7/7/99 2

3 14/7/99 
آلودگی هوا و خاک و آلودگی صوتی، 

 نوری، پرتوها و آسیب های شیمیایی
 یاقبال بهیط

 یاقبال بهیط بهداشت آب و فاضالب 21/7/99 4

 یاقبال بهیط بهداشت اماکن عمومی و مسکن 28/7/99 5

 یاقبال بهیط میان ترم 5/8/99 6

 یاقبال بهیط سالمت مواد غذایی 12/8/99 7

8 19/8/99 
بهداشت مراکز بهداشتی و درمانی و 

 کنترل عفونت
 یاقبال بهیط

 یاقبال بهیط بهداشت حرفه ای 26/8/99 9

10 3/9/99 
ناقلین فیزیکی و کنترل آن ) مبارزه با جوندگان 

 ، بندپایان و حشرات (
 یاقبال بهیط

11 10/9/99 
بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط اضطراری 

 )سیل و زلزله(
 طیبه اقبالی

 

 EDOنام و امضای مسئول     و امضای مدیر گروه:  نام   طیبه اقبالی    نام و امضای مدرس:

 پرستاری سنقر و کلیاییدانشکده:

 تاریخ ارسال :                  تاریخ ارسال:                         28/6/99تاریخ تحویل: 

 


