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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه

پیشگیری و کنترل بیماریها در حفظ و ارتقاء سطح سالمتی و همچنین جلوگیری از مرگ و میر و معلولیت دارای اهمیت ویژه    

کشززورهای در حال توسززع  از  ریا بیارگیری امززول مرا  تهای و بسززیایی اسززت و بر درماد مقست اسززت در حال حا ززر در 

بهساشتی اولی  می تواد ب  بهساشت برای هم  رسیس. هر گاه بخواهیم ب  مرا  ت از انساد در جهت سالمت او بپردازیم، نیازمنس       

سالمت جامع  در هم  ی زمین  ها وابع        سط مرا  ین  شتی ودرمانی تو ستورالعملهای بهسا ساد اعم از  اجراء د یا د اد  وجود ان

 جسمی ، روحی و اجتماعی هستیم.

 : ف کلی درساهدا
آشنایی دانشجویاد مامایی با امول بهساشت، بهساشت در اسالت و نظات خسمات بهساشتی در ایراد، بهساشت فردی و اجتماعی ، 

 . فرد جامع  و خانوادهرابط  بهساشت با سالمت و سعادت و توسع  اجتماع و نقش ماما در جهت ارتقاء سالمتی 

 :اهداف رفتاری
 در پایاد این درس از دانشجویاد انتظار می رود:

 سالمت جامعه،مدیریت وسالمندیگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 585301  شماره درس:                                              امول خسمات بهساشتی عنوان  درس : 

                                           ندارد پیش نیاز : دروس     (واحس عملی 5/0 -نظریواحس  5/1س)واح 2واحد : و تعداد نوع 

 1401-1402اول سال تحصیلی :  نیم                       3ترت  کارشناسی مامایی :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

                                                    2- 4چهارشنبه ها زمان کالس:

      148  ا برنام  نصب شسه پشت در اتاق حضور در دفتر کار: زمان                         آقای حسینیمسئول درس : 

                         h_hoseini@nm.mui.ac.ir : Email     09132703518: شماره تماس 

  خانم شیرازی،خانم شهشهانی وآقای حسینی اساتید درس:

 www.nm.mui.ac.ir آدرس گروه اینترنتی درس:

 c.health@nm.mui.ac.ir :اینترنتی ایمیل گروه

 لینک کالس:
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/midwifery-health-services 

mailto:c.health@nm.mui.ac.ir
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 مفاهیم بهساشت و  یف سالمتی و بیماری را تعریف نماینس. -1

 مفهوت بیماری و عوامل بیمارییا را تو یح دهنس. -2

 پیشگیری و انواع آد را بیاد نماینس. -3

 تو یح دهنس. آموزش بهساشت و روشهای آموزش را -4

 نقش ماما در آموزش و بهساشت جامع  را بیاد نماینس. -5

 شاخص های مهم بهساشتی را در س  دست    ق  بنسی نماینس. -6

 نظامهای عر   خسمات بهساشتی ایراد و جهاد را نات ب رنس. -7

 و ع موجود و مسائل بهساشتی و درمانی ایراد و کلیات امور جمعیت را تو یح دهنس. -8

 را نات ب رنس. PHCفلسف  اهساف و اجرائی  -9

 نقش ماما را در ارائ  خسمات بهساشتی اولی  تو یح دهنس. -10

 امول بهساشت محیط شامل)آب، هوا ،خاك و مواد غذایی و... ( و بیماریهای مرت ط با این امول را بیاد نماینس. -11

 ات ب رنس.امول بهساشت حرف  ای و بیماریهای ناشی از کار را ن -12

 شیوه تدریس:
 همراه با ویس و کالس آنالین    Power pointبا استفاده از ،بصورت آموزش مجازی

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 استفاده ازسامان  نویس+  لپ تاپ  یا کامپیوتر یا گوشی هوشمنس
 تکالیف مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران: 

                                       وحضوری جلسات آنالیندر محتواهای بارگذاری شسه در نویس و حضور فعال  ب  مو ع مطالع   -

 منابع معرفی شسه در  رح درس و در زمین  محتواهای بارگذاری شسه  مطالع   -

              از  ریا سامان  نویس یا ایمیل  و ارائ  آد  )تیالیف(انتخاب مو وع فعالیت کالسی -

 پایاد ترتآزمود های کوئیی و شرکت در -

 .    ل از آخرین جلس  کالس تا  )تیالیف کالسی(آخرین مهلت ارائ  تحقیا-

 شیوه ارزشیابی:

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

در  شرکت و حضور فعال 1

در  فعالیتهای یادگیری

آنالین،آفالین  جلسات

 وحضوری

 نمره1
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های حین و آزمون تکالیف 2

دوره )کوئیز، 

 تکالیف،پرسش و پاسخ

 *و...(

 نمره4

 نمره15 آزمون پایان ترم 3

 نمره20 جمع 4

   

 

 :دوره و قوانین هااستیس
 جلسات آنالین    ا مقررات مربو   خواهس بودنحوه برخورد با غی ت غیر موج  دانشجو در  -

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 (اسالیسهای بارگذاری شسه در بخش محتوا در سیامان  نویس1

آخرین . چاپ سوت. تهراد. انتشارات سماط. 2،4، 1( شجاعی تهرانی، حسین. درسنام  پیشیی پیشگیری و اجتماعی جلس 2

   .آخرین چاپ.جلس چهارت( 4 ،2، 1جلس دوت و فصول  7، 6، 4، 2، 1جلس اول، فصول  5. ) فصل چاپ

 .1391(شیرازی،مریم.آشنایی با نحوه محاس   وتفسیر شاخص های بهساشتی.انتشارات کنیاش.امفهاد 3

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:و یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

. انتشارت دانشگاه علوت پیشیی 1زنسی ، زهرا. پرستاری بهساشت جامع  عالیپور، لیلی. مالحی خواه، علی. حسینی، ح یب اهلل. ( 1

 کلی  فصول)آخرین چاپ( امفهاد.

 .1391(شیرازی،مریم.آشنایی با نحوه محاس   وتفسیر شاخص های بهساشتی.انتشارات کنیاش.امفهاد 2

آخرین . چاپ سوت. تهراد. انتشارات سماط. 2،4، 1( شجاعی تهرانی، حسین. درسنام  پیشیی پیشگیری و اجتماعی جلس 3

  جلس چهارت(  4، 2، 1جلس دوت و فصول  7، 6، 4، 2، 1جلس اول، فصول  5. ) فصل چاپ

ا  تهای بهساشتی اولی . چاپ اول. امفهاد. : امول و م انی بهساشت و مر1( خراسانی، پروان . درسنام  پرستاری بهساشت جامع  4

 (15، 14، 13، 10، 9، 8، 7، 5، 4، 3، 2، 1. )فصول 1387انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحس نجف آباد. 

آخرین . چاپ اول. تهراد. نشر جامع  نگر. 1( حسینی، سیسه وحیسه. جعفری ورجوشانی، نسرین. پرستاری بهساشت جامع  5

  ()کلی  فصول چاپ

 . آخرین چاپ، «بهساشت عمومی» حلم سرشت، پریوش، دل پیش  ، اسماعیل  -(6

 .و سایت سازماد محیط زیست www.who.int ( سایت سازماد بهساشت جهانی7

 آخرین چاپمفوی.مح وب .برزویی. اهره.امول آموزش ب  بیمار.سالمی. (8

آخرین رحمانی،خسیج . وات مسری،مریم .تغذی  و بهساشت مواد غذایی.شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی.(امیسوار،نسرین. 9

 .چاپ 

 آخرین چاپ.( مجسر لنگرودی، علی.بهساشت مواد غذایی.گروه تالیفی دکتر خلیلی.10
11) Stanhope M, Lancaster J. Text book of Community health nursing. ST Louis. The 

C.V.Mosbey CO.v 88. 2016. 

Online Data Bases: 

 در دسترس می باشس. WWW.nm.mui.ac.irدانشیسه  Web site*شناسنام  کامل درس در 

http://www.who.int/
http://www.nm.mui.ac.ir/
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 1401-1402اول  سال: نیمسال تحصیلی و    585301 شماره درس:امول خسمات بهساشتی      عنوان درس: 

 5کالس     2- 4چهارشنبه ها  زمان:  3ترت  کارشناسی مامایی فراگیران:کارشناسی مامایی تحصیلی:رشته 

 آقای حسینی،خانم شیرازی،خانم شهشهانیاساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ/ ساعت  ردیف

 یدرمان یو ع موجود و مسائل بهساشت ،درس یمعرف 23/6/1401 1

 نسیجامع  و فرآ یابیارز یتیامور جمع اتیو کل رادیا

 حل مشیل

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی 

 ☒حضوری  فیبهساشت و تعار خچ یتار 30/6/1401 2

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یخانم شهشهان 

 ☒حضوری    یماریب ،یسالمت 6/7/1401 3

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

4 20/7/1401 

 و انواع آد یریشگیپ ییزا یماریعوامل ب

 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی پاسخ ب  تیالیف کالسی

5 27/7/1401 PHC وMCH حضوری  ، فلسف  و اهساف اجیاء و نقش ماما در آد☒ 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

و جامع  نگر و نقش  یفرد ،یبهساشت عموم میمفاه 4/8/1401 6

 ماما در بهساشت جامع  نگر
 ☐حضوری 

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 یخانم شهشهان 

 ☒حضوری  شاخص های بهساشتی و چگونگی تعیین نیازها 11/8/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

محاس   شاخص ها و مراجع  ب  

 سایت بهساشت جهانی
 آقای حسینی

 ☐حضوری  جامع  و جهاد رادیا یعر   خسمات بهساشت ینظامها 18/8/1401 8

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم شیرازی 

 ☒حضوری  آموزش بهساشت 25/8/1401 9

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یخانم شهشهان 

 ☒حضوری  منطق  یهایماریو ب ییبهساشت مواد غذ 2/9/1401 10

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یخانم شهشهان پاسخ ب  تیالیف کالسی

 ☒حضوری  از آد یناش یماریهوا و خاك و ب یآلودگ 9/9/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی پاسخ ب  سواالت

 ☐حضوری  یبهساشت حرف  ا 16/9/1401 12

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 آقای حسینی 

 اساس تقویم آموزشبر تاريخ امتحان پايان ترم: 
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 به نام آن که جان را فکرت آموخت

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  درس: شرح

در بین نهادهای اجتماعی، مسرس  ییی از مهمترین نهادهای سازماد یافت  رسمی و بهترین میاد برای نفوذ و تأثیر بهساشت در  

ملت ها بشمار می رود. بسیهی است از نظر ا تصادی نیی بهره دهی مطلوب با سرمای  گذاری در این امر، چ  از نظر مادی و چ  

یء با تأمین سالمت دانش آموزاد و کارکناد مسارس میسر نیست. از  رفی با توج  ب  توانایی های علمی از نظر نیروی انسانی، ج

و مهارتهای بالینی دانشجویاد مامائی، ب  نظر می رسس آناد بتواننس در ایجاد رفتارهای بهساشتی، شناسایی زودرس مشیالت 

را در مسارس ایفا نماینس. همچنین امروزه نقش بهساشت محیط در  بهساشتی و انجات مرا  ت های بهساشتی درمانی، نقش مؤثری

پیشگیری از مشیالت مرت ط با سالمتی اث ات شسه است. لذا از آنجائیی  دانشجویاد مامائی از جمل  اعضای کلیسی تیم سالمتی 

 ی بنظر می رسسهستنس آشنایی آنها با نحوه ارائ  خسمات سالمتی در مسارس و محیط های مؤثر بر سالمتی  رور

 اهداف کلی درس: 
 آشنا شسد دانشجویاد کارشناسی مامائی با فرآینس بهساشت مسارس

 آشنا شسد دانشجویاد کارشناسی مامائی با فرآینس تهی  و توزیع مواد غذایی ب  شیوه بهساشتی

 اهداف رفتاری:

 سالمت جامعه ،مدیریت وسالمندیگروه آموزشی: 

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 585301  شماره درس:                                      )عملی(امول خسمات بهساشتی  عنوان  درس : 

                                           )تئوری(همیماد باامول خسمات بهساشتیپیش نیاز : دروس              واحس عملی 5/0 نوع و تعداد واحد :

 1401-1402  اولتحصیلی :نیمسال                      3کارشناسی مامایی،ترت فراگیران )رشته، مقطع، ترم(: 

 ،واکسیناسیود کویسو سلف دانشگاه 3مسارس ابتسایی ناحی   تشکیل کالس: مکانس  شن   تاپنجشن             زمان کالس:

  ا برنام  نصب شسه پشت در اتاق زمان حضور در دفتر کار:                               آ ای حسینی مسئول درس :

165      
                         h_hoseini@nm.mui.ac.ir : Email    09132703518:  شماره تماس 

   آ ای حسینی و اساتیس گروه بهساشت اساتید درس:

 www.nm.mui.ac.irآدرس گروه اینترنتی درس: 

    h_hoseini@nm.mui.ac.irایمیل گروه اینترنتی:  



 6 

 ینس.بصورت گروهی در انجات معاینات حسا ل یک کالس از دانش آموزاد شرکت نما -1

 در مورت لیوت دانش آموزاد دارای مشیل را ارجاع دهنس.  -2

 در گروههای دو یا س  نفره محتوای آموزشی مناسب را تهی  و   ل از آموزش آد را ب  تأییس استاد مربو   برساننس. -3

رای ارائ  آموزش تهی  و در گروههای دو یا س  نفره مواد کمک آموزشی )اسالیس یا پوستر( متناسب با سن دانش آموزاد ب -4

   ل از آموزش آد را ب  تأییس استاد مربو   برساننس.

در هر مسرس  پس از هماهنگی با مسیر مسرس  هر دانشجو حسا ل یک برنام  آموزش گروهی برای دانش آموزاد یا معلماد  -5

 برگیار نماینس.

پس از مشاهسه فرآینس تهی  و توزیع بهساشتی مواد غذایی گیارشی از فرآینس تهی  و توزیع بهساشتی مواد غذایی در مجموع   -6

 غذاخوری مرکیی دانشگاه )با مقایس  با استانساردها(بصورت میتوب  ارائ  نماینس. 

 شیوه تدریس:

یخهای مشخص شسه( در یک مسرس  تقسیم بنسی شسه و ب  انجات نفر )درتار 3تا  2در این کارآموزی دانشجویاد در گروههای 

وظایف می پردازنس.همچنین یک روز از کارآموزی )  ا زماد هماهنگ شسه(با حضور در سلف مرکیی دانشگاه علوت پیشیی ،ب  

 انجات بازدیس علمی پرداخت  و گیارش کت ی آد را ب  استاد مربو   ارائ  می نمایس.

 ا و فعالیتهای فراگیران(:مسئولیتهتکالیف: )

 حضور مرتب و تمات و ت در محل کارآموزی -

 پوشیسد روپوش مناسب و زدد اتییت در محل کارآموزی  -

 مشارکت در انجات معاینات دانش آموزاد و ث ت نتایج معاینات در دفتر معاینات و شناسنام  سالمت دانش آموزاد -

 ارجاع دانش آموزاد دارای مشیل -

 آموزش های چهره ب  چهره ب  دانش آموزاد در حین انجات معاینات یا زنگ های تفریحارائ   -

 انجات وظایف   ا اهساف کارآموزی -

حضور فعال در بازدیس از مجموع  غذاخوری مرکیی دانشگاه)پس از بازدیس و مشاهسه فرآینس تهی  و توزیع مواد غذایی، در بحث  -

 کت نماینس.گروهی  با استاد و مسئولین سلف شر

 ارائ  گیارش کت ی از فرآینس تهی ، آماده سازی و توزیع مواد غذایی. -

روز قبل از شروع کارآموزی،به مسئول درس)آقای  10دانشجویان بایستی طبق قوانین آموزش وپرورش ،حداقل -

اصفهان)واقع  3(جهت دریافت معرفی نامه مراجعه و سپس با مراجعه به آموزش و پرورش ناحیه 165حسینی اتاق 

 . در سه راه حکیم نظامی(مراحل دریافت معرفی نامه را طی نماید

   ا فرت ارزشیابی مربو  ) میم (: نحوه ارزشیابی دانشجو

References: 
1) ALender JA, Rector C, Warner KD. Text book of Community health nursing . Burland K. United States of 

America, Saunders press Icn, 2013. 
2) Stanhope M, Lancaster J. Text book of Community health nursing. ST Louis. The C.V.Mosbey CO.v 88. 2008. 

 .1385دانشگاه علوت پیشیی امفهاد. زمستاد  . انتشارت1عالیپور، لیلی. مالحی خواه، علی. حسینی، ح یب اهلل. زنسی ، زهرا. پرستاری بهساشت جامع   -3

  1386عابسی،  اسم. نقی ی، سیس ابوالحسن. مالمود، زینب. بهساشت مسارس. چاپ اول. تهراد. انتشارات سماط.  -4

 1383. تهراد: انتشارات چهر .1حلم سرشت ، پریوش .دل پیش  . اسماعیل .پرستاری بهساشت جامع   -5

 .سایر منابع درس تئوری -6

Online Data Bases: 



 7 

 در دسترس می باشس. WWW.nm.mui.ac.irدانشیسه  Web site*شناسنام  کامل درس در 

 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 گروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی -دانشکده پرستاری و مامایی

بهداشت مدارسجدول زمانبندی کارآموزی   

 

30/7-30/12شرح وظایف   روزهای کارآموزی  

( در محل کارآموزی ب  همراه روپوش مناسب، اتییت و 30/7-30/12حضور ب  مو ع و تمات و ت ) - اول

 رعایت اخالق اسالمی، حرف  ای و و ع ظاهری

 آشنایی با مسیر و کارکناد مسرس  -

بهساشت مسارس، آشنایی با دفاتر، شناسنام  سالمت و آشنایی با شرح وظایف و حیط  کاری مربی  -

 وسایل اتاق بهساشت مسارس

هماهنگی با مسیر مسرس  برای انجات آموزش گروهی در م حگاه یا سر کالسها )مو وع آموزشی  -

  ل از شروع کارآموزی با هماهنگی مربی انتخاب و پس از آمادگی و تهی  امیانات الزت آموزش و 

 ین دانشجویاد در زماد مشخص شسه ارائ  می گردد.(تفییک مطالب ب

 هماهنگی با مسیر جهت انجات معاینات سالمت دانش آموزاد -

 انجات معاینات سالمت دانش آموزاد -

 برگیاری آموزش گروهی برای دانش آموزاد یا معلماد -

روپوش مناسب، اتییت و ( در محل کارآموزی ب  همراه 30/7-30/12حضور ب  مو ع و تمات و ت ) - دوم

 رعایت اخالق اسالمی، حرف  ای و و ع ظاهری

 ادام  انجات معاینات سالمت دانش آموزاد  -

 آشنایی با بهساشت محیط فیییییِ مسرس -

 ارائ  آموزشهای چهره ب  چهره ب  دانش آموزاد )در زماد معاین  و تفریح دانش آموزاد( -

 زاد یا معلمادبرگیاری آموزش گروهی برای دانش آمو -

( در محل کارآموزی ب  همراه روپوش مناسب، اتییت و 30/7-30/12حضور ب  مو ع و تمات و ت ) - سوم 

 رعایت اخالق اسالمی، حرف  ای و و ع ظاهری

 ادام  انجات معاینات سالمت دانش آموزاد  -

 دانش آموزاد(ارائ  آموزشهای چهره ب  چهره ب  دانش آموزاد )در زماد معاین  و تفریح  -

 برگیاری آموزش گروهی برای دانش آموزاد یا معلماد -

( در محل کارآموزی ب  همراه روپوش مناسب، اتییت و 30/7-30/12حضور ب  مو ع و تمات و ت ) - چهارم

 رعایت اخالق اسالمی، حرف  ای و و ع ظاهری

 ادام  انجات معاینات سالمت دانش آموزاد  -

 ب  چهره ب  دانش آموزاد )در زماد معاین  و تفریح دانش آموزاد( ارائ  آموزشهای چهره -

 برگیاری آموزش گروهی برای دانش آموزاد یا معلماد -

 

 
 
  

http://www.nm.mui.ac.ir/
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 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 گروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی -دانشکده پرستاری و مامایی 

 فرم ارزشیابی کارآموزی اصول خدمات بهداشتی   

  
 تاریخ کارآموزی:      نام و نام خانوادگی دانشجو: 

  
 احراز گردیسه استکارآموزی امول خسمات بهساشتی مالحیت حسا ل های یادگیری منسرج در دفترچ  پایش برای  *

 
بارم  فعالیت های یادگیری اختصاصی مورد انتظار 

 بندی

 نام و نام خانوادگی دانشجو

       

        2 و ت در محل کارآموزی حضور مرتب و تمات 1

        2 پوشیسد روپوش مناسب و زدد اتییت در محل کارآموزی  2

        5/1 مشارکت در م احث علمی در  ول دوره کارآموزی 3

        1 فعالیت و کار گروهی در مسرس  4

مشارکت در انجات معاینات دانش آموزاد و ث ت نتایج  5

معاینات و شناسنام  سالمت دانش آموزاد معاینات در دفتر 

 و ارجاع دانش آموزاد دارای مشیل

5/1        

        1 ارائ  آموزش های چهره ب  چهره ب  دانش آموزاد 6

تهی  مواد کمک آموزشی )اسالیس یا پوستر( متناسب با سن  7

دانش آموزاد برای ارائ  آموزش و اخذ تأییسی  توسط مربی 

 مربو  

4        

ارائ  آموزش های گروهی ب  دانش آموزاد، والسین و معلماد  8

 ب  همراه مواد کمک آموزشی )اسالیس، پوستر و...(

6  

 
      

 1 حضور فعال در بازدیس/  بازدیس های علمی 9

 

      

        20 جمع کل 

 

 

 مالحظات 

 امضاء مربی                                                                                                             
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 بسمه تعالی

 چک لیست ارزیابی آموزش گروهی دانشجویان مامایی در کارآموزی اصول خدمات بهداشتی

 نام و نام خانوادگی      

 

 

 موارد مورد ارزیابی

موضوع           نمره

آموزش 

 گروهی

           5/1 تسلط بر محتوا -1

           1 شیوایی بیان -2

           5/1 مدیریت زمان -3

           5/0 مدیریت کالس -4

پاسخگویی به  -5

 سؤاالت فراگیران

1           

           5/0 ارزشیابی آموزش -6

           6 جمع کل

 
 

 


