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  به منظور تشخيص مشکالت بهداشتي و ارائه راهکارهای مناسب در جهت ارتقای جامعهبا مسايل بهداشت محيط در جامعه و عوامل موثر بر آن  يان پرستاریآشنايي دانشجو:  هدف کلی درس

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، 

 روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

مفاهيم آشنايي با 
بهداشت محيط 

و   تم محيط،اکوسيس
و  بحران محيط زيست

فيزيکي و ناقلين 
 کنترل آنها

 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 رابطه بين محيط و سالمت و بيماريهای انسان را توضيح دهد .1

 کند تشريحقواعد کليدی موثر بر کار پرستاران در بهداشت محيط را  .2

نقشها و مهارتهای پرستاراني که در زمينه بهداشت محيط فعاليت مي کنندد را   .3
 ر پرستاران مقايسه کندبا ساي

 عوامل مرتبط با بهداشت محيط را نام ببرد .4

مفاهيم بهداشت محيط را در سه بخش عوامدل زيسدتي، اجتمداعي و فيزيکدي      .5
 مورد بررسي قرار دهد

 بحران محيط زيست را شرح دهد .6

 عوامل اصلي دگرگوني در نظام اکوسيستم را توضيح دهد .7

 زيست را نام ببرد اقدامات ضروری جهت کاهش آلودگي در محيط .8

 نقش پرستار بهداشت جامعه را در بهداشت محيط زيست بيان کند. .9

 نقش ناقلين در تخريب محيط و بهداشت محيط را توضيح دهد.   .11

 راهکارهای مقابله با ناقلين را ذکر کند. .11

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 د.با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نماي-2

 عاطفي-شناختي

سخنراني،پرسش و 
پاسخ، بحث 

 گروهي
)گروه بندی 
 دانشجويان(

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 

 سواالت
برای جلسه آتي 

نقشهای های پرستار 
در حيطه های  
بهداشت محيط 

توسط دانشجويان 
 ارائه شود

 آزمون آغازين

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –، نمایشی گروهی کوچک –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  یا تراکمی )پایان یک دوره نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  
هداشددت آشددنايي بددا ب
 آب و فاضالب

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 خواص مختلف آب را شرح دهد .1

 منابع آلودگي آب را بيان کند .2

 سختي آب را تعريف کرده و معايب آن را توضيح دهد .3

 اختالالت ناشي از ناخالصي و آلودگي آب را بيان کند .4

 انواع روشهای گندزدايي آب را نام ببرد .5

 رح دهدمراحل مختلف تصفيه آب را ش .6

 انواع فاضالب و خصوصيات آن را شرح دهد .7

 روشهای تصفيه فاضالب را بيان کند .8

 مشکالت ناشي از دفع غير بهداشتي فاضالب را بيان کند .9

 نقش پرستار بهداشت جامعه را در دفع بهداشتي فاضالب ذکر کند .11

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 مباحث شرکت نمايد.با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در -2

 عاطفي-شناختي
سخنراني،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهي

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
 

ای يا مرحله

 تکويني

3  
آشنايي با بهداشت 
هوا، خاک، زباله و 

 مواد زايد

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آلودگي هوا را شرح دهد اهميت .1

 طبقه بندی آلودگي هوا را نام ببرد .2

 منابع آلودگي هوا را بيان کند .3

 شاخصهای تعيين آلودگي هوا را نام برده و شرح دهد .4

 اثرات آاليندهای هوا بر روی موجودات زنده و غير زنده را شرح دهد .5

 مهمترين اقدامات در پيشگيری از آلودگي هوا را ذکر کند .6

 بهداشت در کنترل آلودگي هوا را بيان کند نقش پرستار .7

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نمايد.-2

 عاطفي-شناختي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

سخنراني،پرسش و 
پاسخ، بحث 

 گروهي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعت 2

 
 
 

عال حضور منظم و ف
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای يا مرحله

 تکويني

4  
آشددنايي بددا بهداشددت 
خدداک، زبالدده و مددواد  

 زايد

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 اهميت آلودگي خاک را بيان کند .1

 عوامل مهم در پايداری سموم شيميايي در خاک را شرح دهد .2

 دهداهميت دفع بهداشتي زباله را توضيح  .3

 مراحل دفع زباله را ذکر کند .4

 انواع روشهای دفع زباله را شرح دهد .5

 عاطفي-شناختي
سخنراني،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهي

ب، ويدئو کتا
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
 

ای يا مرحله

 تکويني
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 نقش پرستاران بهداشت در دفع بهداشتي زباله را بيان کند .6

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نمايد.-2

5  
آشددنايي بددا بهداشددت 

 مواد غذايي

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 فساد مواد غذايي را تعريف کند .1

 انواع بيماريهای ناشي از غذا را نام ببرد .2

 مسموميت غذايي را تعريف کند .3

 آلودگي اوليه و ثانويه مواد غذايي را با ذکر مثال تعريف کند  .4

 اصول کلي در پيشگيری از آلودگي های ثانويه را نام ببرد .5

 روشهای کنترل بهداشت گوشت،مرغ،ماهي،تخم مرغ، شير و ... را شرح دهد .6

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نمايد.با انگيزه به -2

 عاطفي-شناختي

سخنراني،پرسش و 
پاسخ، بحث 

 گروهي 
 

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
دانشجويان گروهها 
در خصوص تقلبات 
در انواع مواد غذايي 
مطالعه کتابخانه ای 

ند و داشته باش
مطالبي را ارائه 

 دهند.
 

ای يا مرحله

 تکويني

6  
بهداشت آشنايي با 

اماکن عمومي، مسکن 
 و محيط بيمارستانها

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 بهداشت مسکن و اماکن عمومي را تعريف کند .1

 استانداردهای مسکن بهداشتي را ليست کند .2

 بهداشت مسکن در روستا را توضيح دهد .3

 هداشت اماکن عمومي را شرح دهدلزوم رعايت ب .4

 بهداشت محيط بيمارستان را توضيح دهد .5

 انواع عفونت های بيمارستاني را نام ببرد .6

 روشهای کنترل عفونتهای بيمارستاني را شرح دهد .7

 اهميت توجه به بهداشت استخرهای شنا را برشمارد .8

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 دهد و در مباحث شرکت نمايد.با انگيزه به سوالت پاسخ -2

 عاطفي-شناختي
سخنراني،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهي

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
دانشجويان گروهها 
در خصوص بهداشت 

کالسهای درس 
وخوابگاه و نقش تيم 

کنترل عفونت 
بيمارستان مطالعه 

تابخانه ای و ک
ميداني داشته باشند 

و مطالبي را ارائه 
 دهند.

ای يا مرحله

 تکويني

7  
آشنايي با بهداشت 

 حرفه ای

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 بهداشت حرفه ای را تعريف کند .1

 نقش پرستار بهداشت حرفه ای را توصيف کند .2

 عاطفي-شناختي
سخنراني،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهي

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها

ای يا مرحله

 تکويني
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 را توضيح دهد کار -با استفاده از مدل اپيدميولوژيک تاثيرات متقابل سالمتي .3

 ارگونومي را تعريف کند .4

چند مورد از عوامل مربوط به ميزبان که باعث افزايش خطر واکنش نامطلوب  .5
 به مواد مضر موجود در محل کار مي شود را ذکر کند

هر يک از مخاطرات بيولوژيکي، شيميايي، مکانيکي، فيزيکي و رواني اجتماعي  .6
 محل کار را توضيح دهد.

 حیطه عاطفی:
 ا عالقه به درس گوش کندب-1
 با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نمايد.-2

دانشجويان گروهها 
در خصوص 

بيماريهای شغلي 
اری مطالعه پرست

کتابخانه ای داشته 
باشند و مطالبي را 

 ارائه دهند.
 

8  
آشنايي با مديريت 

 باليا

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 در مورد انواع باليا )طبيعي، ساخته دست بشر( بحث کند .1

 چگونگي تاثير باليا بر مردم و جوامعشان را ارزيابي کند .2

 در شرايط اضطراری را شرح دهدنقش پرستار بهداشت  .3

 حیطه عاطفی:
 با عالقه به درس گوش کند-1
 با انگيزه به سوالت پاسخ دهد و در مباحث شرکت نمايد.-2

 عاطفي-شناختي
سخنراني،پرسش و 

پاسخ، بحث 
 گروهي

کتاب، ويدئو 
 پروژکتور،وايت برد

 ساعت 2

حضور منظم و فعال 
در کالس،پاسخ به 
سواالت، شرکت در 

 بحثها
 

ای يا مرحله

 تکويني

9  
بندی کلي جمع

مطالب و پاسخ به 
 سواالت دانشجويان

 دانشجو بتواند:

 هدف از ارايه اين واحد درسي را درک کرده باشد.
 با انگيزه و اشتياق در امتحان پايان ترم شرکت نمايد.

 ساعت 2 -- حل مسئله عاطفي-شناختي
حل مسائل داده 

 شده
 آزمون پاياني

 ی:نحوه ارزشیاب

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
  1381يشه رفيع ؛ تهران ؛ چاپ اول ؛ د اميربيگي ،حسن. ؛ اصول بهداشت محيط ؛ انتشارات اند1

 .1379د آندرسون،اليزابت تي،ومک فارلين،جوديث ؛ ترجمه مروت گيوی و محمد ذوالعدل ؛ تهران ؛ انتشارات بشری ؛ 2

 .1995تصفيه فاضالب متکف و ادی.د بهنودی،زهرا ؛ 3


