
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( یکساعتی برای یک درس  2جلسه  8 )برای یک دوره درس کامل 

 کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصیلی:               پرستاری سالمت جامعه گروه آموزشی:            پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 - پیش نیاز:           نظری     نوع واحد :                  1 تعداد واحد:          پرستاری و بهداشت محیط نام درس :

 -: مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(           پوردکتر وحید پاکمسئول درس :  

 هدف کلی:

اده از شود تا با استفاشت جامعه و عوامل موثر بر آن ارائه میدبا مسائل به یان کارشناسی پرستاریاین درس به منظور آشنایی دانشجو

د در جهت تشخیص مشکالت بهداشتی جامعه راهکارهای ممکن را با تکیه بر فرآیند پرستاری ارائه نبتوانهای بهداشتی دانش و آموخته

 د.نده

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 دانشجو مفاهیم بهداشت محیط را شرح دهد. -1

 دانشجو اکولوژی و بهداشت محیط را شرح دهد. -2

 و بهداشت فاضالب را شرح دهد. دانشجو  بهداشت آب -3

 دانشجو  آلودگی هوا و خاک، آلودگی صوتی و پرتوها و بهداشت شهر وروستا را توضیح دهد. -4

 ها، بهداشت زباله و مواد  زاید، بهداشت اماکن عمومی و مسکن را شرح دهد.دانشجو بهداشت محیط بیمارستان -5

 اقدامات الزم  در شرایط اضطراری )سیل، زلزله( را شرح دهد. ای، بالیای  طبیعی  ودانشجو بهداشت حرفه -6

 دانشجو بهداشت تغذیه و مواد  غذایی، ناقلین فیزیکی و کنترل آن )مبارزه  با جوندگان، بند پایان و حشرات( -7

 را توضیح دهد.

 را شرح دهد.دانشجو مدیریت خدمات بهداشتی، پژوهش در پرستاری بهداشت  -8

 



 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                            سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                     گروهی      ثبح

 ...نام ببرید(.......................سایر وارد)لطفا 

 :وظایف و تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(

 حضور مرتب در کالس و شرکت فعال در بحث های گروهی، پاسخ به سئواالت درس جلسه قبل، امتحان پایان ترمارائه تکالیف، 

 وسایل کمک آموزشی:

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید   وایت برد      

 سایر موارد)لطفا نام ببرید(..........................

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره 77آزمون پایان ترم                      آزمون میان ترم .........درصد نمره

 نمره  درصد 17شرکت فعال در کالس                 درصد نمره         27انجام تکالیف 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید(.................

 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                        جور کردنی                           چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 ...ببرید(.......................سایر وارد)لطفا نام 
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