
 

 بسمه تعالي

 دانشکده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 پرستاري سالمت جامعه دورهطرح 

 

 5/1تعداد واحد :                          2گروه97بهمن ورودي اگيران : دانشجويان پرستاريفر

 22/3/99 :ترمپايان                                                                                                            12/11/98 :شروع ترم

 2:مکان کالس                         2/4/99تاريخ امتحان:

 10-12  کالس: ساعت              30/8-10ساعت امتحان: 

 نيا يفراها ن : خانم سمدر                                                                            شنبهيک  : کالس زمان

 

 فلسفه درس : 

در  خدمات بهداشتي توسط نيروِي انساني  آموزش ديده مي باشد .لذا آموزش دانشجويان پرستاري ونظر به اين که تامين سالمت جامعه در گر

مراقبت هاي اوليه  شامل سالمت وطيف سالمت وبيماري،پيشگيري ازبيماري ها، مفاهيم اصليدر اين درس . اين زمينه بسيار ضروري مي باشد

نظام هاي ارائه دهنده خدمات سالمت،نياز هاي بهداشتي جامعه  پرستار سالمت وتيم سالمت، نقشها وفعاليت هاي،سالمتء حفظ وارتقا،بهداشتي

 ،فرايند آموزش بهداشت،ايمن سازي وبهداشت مدارس گنجانده شده است.
 

هــدف کلــي:   

تا با بکار گيري اصول خدمات  است جامعه واصول ارائه خدمات بهداشتي به مددجويان در جامعه سالمتآشنائي دانشجو با مفاهيم اصلي 

 را ارائه نمايد. بهداشي اوليه بتواند در چارچوب فرايند پرستاري تدابير مناسب جهت حل مشکالت سالمت جامعه



اهــداف ويژه:

 ان اين درس انتظار مي رود دانشجو قادر باشد:در پاي

 را شرح دهد. سالمت جامعه يپرستار يتاريخچه وگستره کار

 نام ببرد سالمت ميسالمت جامعه در ت يپرستار يها تيها وفعال نقش

 را تعريف کند مرتبط يوراهبردها يريشگيسطوح پ فيتعر- يماريسالمت وب فيوط سالمت

                                  را شرح دهد يساز منيااصول 

 ي راتعريف کندبهداشت هياول يها مراقبت

 راتوضيح دهد حفظ وارتقاء سالمت يها والگوها هينظر

 بحث کندواقتصاد سالمت  پرستاردر مورد

 را شرح دهدگروه  ييايپو

 را شرح دهدارائه دهنده خدمات سالمت   يها نظام

 دهد. توضيح بهداشت مدارس يپرستاردر مورد

 را تعريف کند جامعه يبهداشت يسنج ازين اصول

 را توضيح دهد.(يواجتماع ي،فرهنگيستياز عوارض ز يريشگينقش پرستار در حفظ وارتقاءسالمت ورشد کودک)پ تياهم

 

 

 

 



  : سيروش تدر

 يان است که در جاينشجوتوسط دا سمينار گروهي او ي سخ و ارايه مقالهن و پرسش و پايتوسط مدرس يس به صورت سخنرانيروش تدر

 استفاده خواهد شد. يل کمک آموزشيمناسب از وسا

 :  ف دانشجويوظا

 ن شده.ييف تعيو انجام تکال يگروه يحضور منظم و مرتب در جلسات کالس و بحث ها

 :  يابيروش ارزش

 درصد  5   نمره  1                                               شرکت فعال در کالس       ـ           

 درصد10  نمره  2                                                سمينار گروهي)مقاله( -              

 درصد  25  نمره  5                           ان ترميـ امتحان م 

 درصد  06  نمره  12                         امتحان پايان ترم ـ  

 درصد 100                                    جمع  

 راهنماي تهيه سمينار : 

                         ـ سمينار بايد گروهي تهيه و ارائه شود و تقسيم کار به عهده خود گروه مي باشد. بنابراين ارزشيابي براي کل گروه و تک تک  

 اعضاء جداگانه محاسبه خواهد شد.

 ابع معتبر و جديد باشد.ـ مطالب بايد به استناد من 

 باشد ترجمه و در محتوي گنجانده شود. 2008ـ حداقل دو مقاله مربوط به موضوع سمينار که بعد از سال 

 ـ دو هفته قبل از ارائه جهت تصحيح و تائيد تحويل گردد. 

 ـ موارد اصالح شده در محتوي گنجانده شود. 

 ـ در زمان ارائه طرح درس تهيه گردد. 

 مه اعضاي گروه در روز ارائه سمينار الزامي است در غير اينصورت هيچ نمره اي به دانشجوي غايب تعلق نخواهد گرفت.ـ حضور ه 

ـ دانشجويان موظف هستند از مطالب ارائه شده در کالس يادداشت برداشته و از منابع معرفي شده براي کامل کردن مطالب خود  

 استفاده کنند.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ابي سمينار دانشجوئي گروه بهداشتفرم ارزشي

 7 6 5 4 3 2 1  نام گروه

        نمره موارد ارزشيابي

        5/0 تحويل به موقع جهت تائيد )دو هفته قبل(

        2 کفايت محتوي و تسلسل مطالب و استفاده از منابع جديد

        2 ترجمه و ارائه حداقل دو مقاله جديد مرتبط با موضوع سمينار

        5/0 تهيه طرح درس

        5/0 ارائه در زمان مقررو تنظيم وقت

        2 آمادگي جهت ارائه )اعتماد به نفس، رعايت اصول تدريس(

        5/0 اداره کالس

        5/0 ايجاد انگيزه سئوال در فراگيران و فعال نگهداشتن کالس

        5/0 قدرت پاسخگوئي به سئواالت

        5/0 توجه به يادگيري فراگيران و تاکيد بر نکات مهم سمينار

        5/0 خالصه و جمع بندي مطالب

        10 جمع

 

 :انگليسي راهنماي تهيه مقاله

 به بعد باشد. 2008مقاله جديد از منابع بهداشتي سال  -

 عنوان مقاله براساس عناوين جلسات کالس باشد. -

 مقاالت خود را به صورت شفاهي ارائه و به صورت کتبي تحويل مي دهند. دانشجو 2-3درهرجلسه  -

 صفحه مي باشد 5حجم مقاله براي هر دانشجو حداقل  -

 نمره پاياني مي باشد. 20نمره از  2ويا  100نمره از  10ارائه و تحويل مقاله معادل  -

 صت ارائه و تحويل مقاله را دارد.هر دانشجو فقط در تاريخ تعيين شده فر -

 ارزشيابي مقاله

 اسامي

 

 موارد ارزشيابي مقاله

 

 

 نمره

     
      

 

             1 ارائه در زمان مقرر

             2 علمي بودن مقاله

             2 جديد بودن مقاله

             2 ارتباط با مباحث درسي

             1 تأکيد بر روي نکات کليدي

             1 پاسخگويي به سؤاالت 

             1 تحويل مقاله

             10 جمع 



 

 

 

 مدرس ن دروس.يعناو خيتار فيرد

1 
13/11/98  

 نيا يخانم فراها ن آشنايي با طرح درس ـ تاريخچه وگستره کاري پرستاري سالمت جامعه

2 
20/11/98  

 "            " نقش ها وفعاليت هاي پرستاري سالمت جامعه در تيم سالمت

3 
27/11/98  

 "            " تعريف سطوح پيشگيري -سالمت وطيف سالمت وبيماري 

4 
4/12/98  

 "            " ايمن سازي                                  

5 
11/12/98  

 "            " مراقبت هاي اوليه بهداشتي 

6 18/12/98  

 والدت امام علی )ع(

 "            " نظريه ها والگوهاي حفظ وارتقاء سالمت

7 
25/12/98  "            " ) امتحان ميان ترم (پرستار واقتصاد سالمت  

8 
71/1/99  

 "            " پويايي گروه 

9 
24/1/99  

 "            "              نظام هاي  ارائه دهنده خدمات سالمت 

10 
31/1/99  "            " شت مدارس پرستاري بهدا 

11 
7/2/99  

 "            " اصول نياز سنجي بهداشتي جامعه

12 
14/2/99  

اهميت نقش پرستار در حفظ وارتقاءسالمت ورشد کودک)پيشگيري از عوارض 

 زيستي،فرهنگي واجتماعي(
"            " 

13 
21/2/99  "            " ران خواهد شدچلساتي که به تعطيلي برخورد کرده در هفته هاي بعد جب 

14 
82/2/99   

 

15 4/3/99  

 عید سعید فطر
 

 

16 
11/3/99   

 



  : منابع فارسي
 کليه کتاب ها ومقاالت مرتبط جديد. -

 . چاپ اول. تهران، انتشارات تيمورزاده، ايمن سازي و واکسيناسيون .1376 ـ اسفندياري، نويد.

 . اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان، اسي جمعيتجامعه شن 1373 ـ آشفته تهراني، امير.

 . امير، تهران،1بهداشت جامعه . .1378ـ اعضاء هيئت علمي دانشگاه تهران

 . مترجمين : صدائي، رزيتا. ميرزائي، منصور. چاپ اول. تهران / موسسه فرهنگي ميردرسنامه جامع بهداشت. 1380ـ پارک و پارک.  

 . چاپ شانزدهم تهران :سمتمبانِي جامعه شناسي   .1384رضا.توسلي غالمعباس،فاضل -

 . چاپ شانزدهم تهران :سمتتئوريهاي جامعه شناسي   .1384توسلي غالمعباس،فاضل رضا.-

 .تهران: انتشارات چهر.فعاليتهاي مهم سازمان جهاني بهداشت.1381وهمکاران .رضا.ي توکل

 . چاپ اول. تهران : انتشارات رشد يروش بحث و مذاکره گروه. 1370ـ ثريا. سيد مهدي

 . آذر گشسب، اذن اله. شفيعي، فروغ. انتشارات دانشگاه، تهران،آموزش بهداشت. 1370. ـ دارمالينگام، ت راماچاندران، ل

 تهران. انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران.  درسنامه بهداشت خانواده.. 1383ـ دباغي، فاطمه، فراهاني نيا، مرحمت 

 . تهران، موسسه اطالعات تهران، واکسن هاي همگاني. چاپ اول. 1383عي، پاريزي، محمد حسينـ دا

 .تهران :نشر تنديس.آموزش سالمت.1383رفيعي فر شهرام.وهمکاران.-

 . پارسي نيا، سعيد. حکمت، سپمين. انتشارات چهر، آموزش براي بهداشت. 1371ـ سازمان جهاني بهداشت

 . تهران. انتشارات رشد. پويايي گروه و مشاوره گروهي، 3731ـ شفيع آبادي، عبداهلل

 سماط. . انتشارات :تهران (1کليات خدمات بهداشتي ) .1383ـ شجاعي تهراني، حسين 

 سماط. . انتشارات :جلد اول .تهران اصول اپيدميولوژي وجمعيت شناسِي . ـ شجاعي تهراني، حسين

 سماط. . انتشارات :.تهران چهارم. جلد غير واگير و بيماري هاي واگير شايعبيماري هاي مزمن .  ـ شجاعي تهراني، حسين

 . انتشارات دانشگاه علوم پزشکي گيالن،  (1کليات خدمات بهداشتي )  ـ شجاعي تهراني، حسين.

 . انتشارات دانشگاه علوم پزشکي گيالن، ( 2کليات خدمات بهداشتي )   ـ شجاعي تهراني، حسين.

 . دانشگاه علوم پزشکي گيالن. بيماري هاي مزمن غير واگير و بيماري هاي واگير شايع حسين.  ـ شجاعي تهراني،

 . انتشارات دانشگاه شيراز، کليات بهداشت عمومي   ـ صادقي حسن آبادي، علي.

 تهران: انتشارات سبحان. 1391نظريه ها مدلها وروشهاي آموزش بهداشت وارتقاء سالمتصفاري،محسن وهمکاران.

 . چاپ اول، تهران، انتشارات سماط، اصول خدمات بهداشتي. 1378عبادي آذر، فريد. شجاعي تهراني، حسينـ 
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 آخر چاپ.دستورالعمل مراقبت عوارض ناخواسته ايمن سازي .،وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي-

 آخرچاپ.  ايمن سازي يبرنامه و راهنما. ،پزشکي  شوزارت بهداشت درمان و آموز-
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