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 ای از مقررات آموزشی در کالس درس:گزیده

 .دانشجو موظف است قبل از حضور استاد در كالس حاضر باشد 

 .خاموش كردن تلفن همرا در كالس درس الزامی است 

 باشدسواالت و آمادگی برای یادگیری میپاسخ به  ،كت فعال در بحثشامل شردرس  دانشجو در كالس های فعالیت.  

  خواهد شدشود، درس مربوطه حذف ساعات جلسات  17/4در صورتی كه غیبت دانشجو در كالس بیش از. 

 ای دانشجویان طبق لیست پیوست پوشش حرفه و نامه رفتارگی كارشورای عالی انقالب فرهن 258به استناد آیین نامه مصوب جلسه

 توسط اساتید تکمیل خواهد گردید.
 

 :هدف کلی درس

بتواند در قالب  PHCانتقال دانش و اطالعات الزم در زمینه سالمت جامعه و مبانی آن به دانشجو تا با به كارگیری اصول 

 .فرآیند پرستاری و مبتنی بر شواهد تدابیر مناسب جهت حل مشکالت سالمت جامعه را ارائه نماید

 



 61/66/6011تاریخ:      – جلسه اول

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

تاریخچه پرستاری سالمت جامعه را شرح   تاریخچه پرستاری سالمت جامعه

 .دهد

  لزوم ایجاد پرستاری سالمت جامعه را شرح

 دهد.
 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 32/66/6011تاریخ:   – جلسه دوم

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

گستره كاری پرستار سالمت 

 جامعه

  سالمت جامعه را شرح فعالیتهای پرستاری

 .دهد

  گستره كاری پرستار سالمت جامعه را بیان

 .نماید

 3.  نقش ها و فعالیتهای پرستار سالمت

 .جامعه در تیم سالمت را فهرست كند

پرسش  ،سخنرانی 

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 21/66/6011تاریخ:   – ومجلسه س

وسایل  روش تدریس حیطه رفتاریاهداف  عنوان مبحث:

 آموزشی

نقش های و فعالیتهای پرستار 

 سالمت جامعه در تیم سالمت

 .نقش های پرستار سالمت جامعه را بیان كند 

 .غعالیتهای پرستار سالمت جامعه را بیان كند 

  تاثیر پرستار بهداشت جامعه را در تیم سالمت

 بیان كند.

پرسش  ،سخنرانی 

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 10/63/6011تاریخ:   – مجلسه چهار

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .مفهوم سالمت و بیماری را بشناسد  سالمت، طیف سالمت و بیماری

 الگوهای سالمتی را تعریف كند. 

 طیف سالمت و بیماری را رسم كند. 

  را بنویسدسیر طبیعی بیماری. 

 

 شناختی، 

-روانی 

 حرکتی

پرسش  ،سخنرانی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 60/63/6011تاریخ:   – مجلسه پنج

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی



 .سطوح مراقبت های بهداشتی را نام ببرد  مراقبتهای اولیه بهداشتی

  اجزای مراقبت های اولیه بهداشتی را اصول و

 .نام ببرد

  نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقای سالمت را

 .شرح دهد

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 36/63/6011تاریخ:   – مجلسه شش

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

سطوح پیشگیری و  تعریف

 راهبردهای مرتبط

 پیشگیری را تعریف كند. 

  پیشگیری اساسی، اولیه، ثانویه و ثالثیه را شرح

 .دهد

 PHC را شرح دهد. 

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 32/63/6011تاریخ:   – مجلسه هفت

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقای 

 سالمت

 را  نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقای سالمت

 .بیان كند

  نظریه ها و الگوهای حفظ و ارتقای كاربرد

 .را بیان كند سالمت

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 31/16/6016تاریخ:   – مجلسه هشت

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

عرصه های مورد بحث در اقتصاد سالمت را   پرستار و اقتصاد سالمت

 .بیان كند

 نقش پرستار در اقتصاد سالمت را ذكر كند. 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 30/16/6016تاریخ:   – منه جلسه

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .پویایی گروه را شرح دهد  پویایی گروه

 گروه های آسیب پذیر را نام ببرد. 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 61/13/6016تاریخ:   – مجلسه ده



وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری مبحث: عنوان

 آموزشی

 .گروه های آسیب پذیر را نام ببرد  كار با گروه های آسیب پذیر

  نقش های پرستاران بهداشت جامعه در

 .رابطه با گروه های آسیب پذیر را شرح دهد

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 60/13/6016تاریخ:   –م یازدهجلسه 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .عوامل زیستی تعیین كننده سالمت را نام ببرد  عوامل تعیین كننده های سالمت

  عوامل فرهنگی تعیین كننده سالمت را نام

 .ببرد

  عوامل اجتماعی تعیین كننده سالمت را نام

 .ببرد

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 30/13/6016تاریخ:   –جلسه دوازدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

نظام های ارائه دهنده خدمات 

 سالمت

  نظام های ارائه دهنده خدمات سالمت را شرح

 .دهد

  دهنده خدمات سالمت وظایف نظام های ارائه

 را نام ببرد.

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 26/13/6016تاریخ:   –جلسه سیزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه را بشناسد  اصول نیازسنجی بهداشتی جامعه

  نمونه اقدامات بررسی نیاز سنجی بهداشتی

 جامعه را نام ببرد.

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 10/12/6016تاریخ:   –جلسه چهاردهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .انواع ایمنی را تعریف كند  ایمن سازی

 برنامه گسترش ایمن سازی را بنویسد. 

 دوز و راه تجویز واكسن ها را شرح دهد. 

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 36/12/6016تاریخ:   –جلسه پانزدهم 



وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

 .خدمات بهداشت مدارس را بیان كند  پرستاری بهداشت مدارس

 نقش مدرسه در بهداشت روانی را شرح دهد. 

 نقش پرستار بهداشت مدارس را توضیح دهد. 

 

پرسش  ،سخنرانی شناختی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 ویدوئو پروژكتور

 وایت بورد

 

 32/12/6016تاریخ:   –جلسه شانزدهم 

وسایل  روش تدریس حیطه اهداف رفتاری عنوان مبحث:

 آموزشی

اهمیت نقس پرستار در حفظ،  

 ارتقا و رشد كودك

 معیارهای رشد كودك را لیست كند. 

  عوارض و مشکالت زیستی روانی و اجتماعی

 .كودكان را نام ببرد

  نقش پرستار در حفظ و ارتقای سالمت و رشد

 .كودك را توضیح دهد

 

 

 شناختی

پرسش  ،سخنرانی

، بحث و پاسخ

 PBL گروهی

 پروژكتورویدوئو 

 وایت بورد

 

 

 

 EDCریزی درسی کمیته برنامه معاون آموزشی دانشکده مدیر گروه نام و امضای استاد

 دكتر مکوندی دكتر عفت پناه آقای ناوخاصی خانم رستمی -خانم اصالنی

 


