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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس
شگیری از بیماریها و افزایش طول         سالمتی، پی شتی درمانی، ارتقا، حفظ و نگهداری  سالت نظام ارائه خدمات بهدا صلی ترین ر ا

سانی کارآمد و توسعه دانش، نگرش و عملکرد          سالت مهم، تربیت نیروی ان ستای دستیابی به این ر ست. در را عمر افراد جامعه ا

که پرستاران یکی از اعضای کلیدی تیم سالمت در زمینه حفظ و ارتقاء سالمتی و پیشگیری افراد اهمیت زیادی دارد و از آنجائی

از بیماریها محسوب می شوند لذا آشنایی دانشجویان پرستاری با مفاهیم بهداشت و راههای حفظ و ارتقاء سالمتی و پیشگیری         

 از بیماریها ضروری به نظر می رسد.   

 : ف کلی درساهدا
 یم کلی مرتبط با پرستاری سالمت جامعهآشنایی با مفاه

 :اهداف رفتاری
 در پایان این درس از دانشجویان انتظار می رود:

تاریخچه پرستاری سالمت جامعه ،گستره کاری پرستار سالمت جامعه ، نقش ها و فعالیت های پرستار سالمت جامعه در           -1

 تیم سالمت را توضیح دهند.

 سالمتی، عوامل مؤثر بر سالمتی و بیماری و ابعاد سالمتی را بیان نمایند.سالمت،طیف سالمت،مفهوم  -2

 پیشگیری،تعریف،سطوح  وراهبردهای مرتبط با آن را شرح دهند.-3

 سالمت جامعه،مدیریت وسالمندیگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 585311  شماره درس:                                        پرستاری سالمت جامعه  عنوان  درس : 

                                           ندارد پیش نیاز : دروس                             واحد 5/1 واحد : و تعداد نوع 

 1401-1402اول سال تحصیلی : نیم        ( 2و1)کد  4کارشناسی پرستاری ترم :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

            (2)کد 16-18 ها چهارشنبهو ( 1کد)16-18 ها دوشنبهزمان کالس:

      147طبق برنامه نصب شده پشت در اتاق حضور در دفتر کار: زمان                         خانم شیرازی مسئول درس :

                         m_shirazi@nm.mui.ac.ir : Email 031-37927585: شماره تماس 

 خانم ها شیرازی، شهشهانی و دکتر افشاری آقای حسینی،  اساتید درس:

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

 m_shirazi@nm.mui.ac.ir :(مسول درس)اینترنتی ایمیل گروه
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 ( را شناخته و شرح دهند.PHC. مراقبت های بهداشتی اولیه )-4

 نظریه ها و الگوی های حفظ و ارتقای سالمت را شرح و تحلیل نمایند. -5

 رستاری و اقتصاد سالمت آشنا شوند.با پ-6

 سیستم شبکه، نظامها و سازمان های عرصه خدمات بهداشتی در ایران و جهان را شناخته و تحلیل نمایند. -7

 اصول نیازسنجی بهداشت جامعه را شرح دهند. -8

 با پویایی گروه وکارباگروهها وخانواده های آسیب پذیر جامعه آشنا گردند. -9

 برنامه گسترش ایمن سازی در کشور و مبانی واکسیناسیون را شرح دهند.  -10

سرد       -13 سن ها و زنجیره  شرایط نگهداری واک سازی کودکان، زنان باردار و افراد در معرض خطر را بیان نموده و  برنامه ایمن 

 را توضیح دهند.   

 د.بهداشت مدارس و نقش های پرستار بهداشت مدارس را شرح دهن -14

 فراگیران با اهمیت نقش پرستار در حفظ وارتقای سالمت و رشد کودک آشنا گردند. -15

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

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 استفاده ازسامانه نوید+  لپ تاپ  یا کامپیوتر یا گوشی هوشمند
 تکالیف مسئولیت ها و فعالیت های فراگیران: 

                                       جلسات آنالیندر محتواهای بارگذاری شده در نوید و حضور فعال  به موقع مطالعه  -

 منابع معرفی شده در طرح درس و در زمینه محتواهای بارگذاری شده  مطالعه  -

              از طریق سامانه نوید یا ایمیل  و ارائه آن  )تکالیف(فعالیت کالسیانجام  -

 پایان ترمآزمون های کوئیز و شرکت در -

 .  قبل از آخرین جلسه کالس تا  )تکالیف کالسی(آخرین مهلت ارائه تحقیق-

 شیوه ارزشیابی:

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 1 کالسی  پاسخ  پرسش وشرکت و حضور فعال در  1

 2 *حین دوره  تکالیف 2

 8 آزمون میان ترم 3

 9 آزمون پایان ترم 4

 20 جمع 

 به ازای هر چهار جلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گذاشته شود.*

 :دوره و قوانین هااستیس
 جلسات آنالین  طبق مقررات مربوطه خواهد بودنحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو در  -

 یادگیری: منابع اصلی و محتواهای ضروری

 (اسالیدهای بارگذاری شده در بخش محتوا در سامانه نوید1
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. انتشارت دانشگاه علوم پزشکی 1عالیپور، لیلی. صالحی خواه، علی. حسینی، حبیب اهلل. زندیه، زهرا. پرستاری بهداشت جامعه ( 1

 )منبع اصلی(. کلیه فصول .1385اصفهان. زمستان 

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

. انتشارت دانشگاه علوم پزشکی 1عالیپور، لیلی. صالحی خواه، علی. حسینی، حبیب اهلل. زندیه، زهرا. پرستاری بهداشت جامعه ( 1

 )منبع اصلی(. کلیه فصول .1385اصفهان. زمستان 

. اصفهان. انتشارات کنکاش. کلیه 1391و تفسیر شاخص های بهداشتی. چاپ اول.  ( شیرازی، مریم. آشنایی با نحوه محاسبه2

 فصول

. اصفهان. انتشارات 1391( شیرازی، مریم. برومند، صبا. صبوحی، فخری. کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه. چاپ اول. 3

 2کنکاش. فصل 

. ) 1387. چاپ سوم. تهران. انتشارات سماط. 2،4، 1 ( شجاعی تهرانی، حسین. درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی جلد4

  جلد چهارم(  4، 2، 1جلد دوم و فصول  7، 6، 4، 2، 1جلد اول، فصول  5فصل 

. 1389. تهران. نشر جامعه نگر. سوم. چاپ 1( حسینی، سیده وحیده. جعفری ورجوشانی، نسرین. پرستاری بهداشت جامعه 5

  )کلیه فصول(

: اصول و مبانی بهداشت و مراقبتهای بهداشتی اولیه. چاپ اول. اصفهان. 1درسنامه پرستاری بهداشت جامعه  ( خراسانی، پروانه.6

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

، 2، 1. )فصول 1388. تهران. نشر جامعه نگر. پنجمپ . چا3و  2و 1( ایلدرآبادی، اسحاق. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 7

3 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10 ،11 ،16) 

  1386( عابدی، قاسم. نقیبی، سید ابوالحسن. مالمون، زینب. بهداشت مدارس. چاپ اول. تهران. انتشارات سماط. 8

. پنجم. چاپ 3و  2و 1داشت جامعه ( جدید میالنی، مریم.سهیل ارشدی، فرخ. اسدی نوقابی، احمد علی. درسنامه پرستاری به9

 (16، 15، 14، 11، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. )فصول 1388تهران. انتشارات اندیشه رفیع. 

 3و  2، 1. )فصول 1385 ( حاتمی، حسین و همکاران. کتاب جامع بهداشت عمومی. چاپ دوم. تهران. انتشارات ارجمند.10

  ( 3جلد  10جلد اول و فصل 

 www.who.intان بهداشت جهانی ( سایت سازم11

12) ALender JA, Rector C, Warner KD. Text book of Community health nursing . Burland K. 

United States of America, Saunders press Icn, 2010. 

13) Stanhope M, Lancaster J. Text book of Community health nursing. ST Louis. The 

C.V.Mosbey CO.v 88. 2004. 

Online Data Bases: 

 در دسترس می باشد. WWW.nm.mui.ac.irدانشکده  Web site*شناسنامه کامل درس در 

  

http://www.who.int/
http://www.nm.mui.ac.ir/
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 1401-1402اول   سال: تحصیلی ونیمسال  585311 شماره درس:   پرستاری سالمت جامعهعنوان درس: 

 4 شماره کالس: 1( کد 4-6دوشنبه ها ) زمان:  (1)کد  4کارشناسی پرستاری ترم فراگیران:کارشناسی پرستاری       رشته تحصیلی:

 آقای حسینی، خانم ها شیرازی، شهشهانی و دکتر افشاریاساتید درس: 

 مدرس یادگیریفعالیت  نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ/ ساعت  ردیف

 ☒حضوری  معرفی درس، تاریخچه و مفاهیم پرستاری سالمت جامعه  21/6/1401 1

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

  

 خانم دکتر افشاری

و  CHNنقشهای  گستره کاری پرستاری سالمت جامعه، 28/6/1401 2

 فعالیتهای او در تیم بهداشتی
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 شهشهانیخانم  

 ☒حضوری  سالمت، طیف سالمت و بیماری، عوامل تعیین کننده سالمت 4/7/1401 3

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی  

4 11/7/1401 

 

 ☒حضوری  PHCمراقبتهای بهداشتی اولیه و نقش پرستار در 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

 

 ☐حضوری  خدمات بهداشتی در جهان و ایراننظامهای عرضه کننده  18/7/1401 5

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم شیرازی 

 

 ☒حضوری  اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقای سالمت و رشد کودک 25/7/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شهشهانی امتحان میان ترم

 ☒حضوری  بهداشت مدارس و نقش پرستار بهداشت مدارس 2/8/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شهشهانی تکلیف

 ☒حضوری  برنامة گسترش ایمن سازی 9/8/1401 8

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی تکلیف

 

 ☒حضوری  اصول نیاز سنجی بهداشت جامعه 16/8/1401 9

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی تکلیف
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 ☐حضوری  پویایی گروه 23/8/1401 10

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم شهشهانی 

 ☒حضوری  کار با گروههای آسیب پذیر 30/8/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر افشاری 

 ☐حضوری  پرستار و اقتصاد سالمت 7/9/1401 12

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 آقای حسینی 

 آموزشبر اساس تقویم تاريخ امتحان پايان ترم: 

 لینک کالس انالين:

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/community-health-nursingcode1 

 لینک جايگزين درصورت بروز مشکل در لینک اسکای روم:

https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7-z4r-apc 

 

 
 1401-1402اول   سال: نیمسال تحصیلی و 585311 شماره درس:   پرستاری سالمت جامعهعنوان درس: 

 4 شماره کالس:  2( کد 4-6شنبه ها )چهار زمان:  (2)کد  4کارشناسی پرستاری ترم فراگیران:کارشناسی پرستاری       رشته تحصیلی:

 آقای حسینی، خانم ها شیرازی، شهشهانی و دکتر افشاریاساتید درس: 

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه تاریخ/ ساعت  ردیف

 ☒حضوری  معرفی درس، تاریخچه و مفاهیم پرستاری سالمت جامعه  23/6/1401 1

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

  

 خانم دکتر افشاری

و  CHNنقشهای  گستره کاری پرستاری سالمت جامعه، 30/6/1401 2

 فعالیتهای او در تیم بهداشتی
 ☒حضوری 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شهشهانی 

 ☒حضوری  سالمت، طیف سالمت و بیماری، عوامل تعیین کننده سالمت 6/7/1401 3

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی  

4 20/7/1401 

 

 ☒حضوری  PHCمراقبتهای بهداشتی اولیه و نقش پرستار در 

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

 

 ☐حضوری  نظامهای عرضه کننده خدمات بهداشتی در جهان و ایران 27/7/1401 5

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم شیرازی 

 

 ☒حضوری  اهمیت نقش پرستار در حفظ و ارتقای سالمت و رشد کودک 4/8/1401 6

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شهشهانی امتحان میان ترم

 ☒حضوری  بهداشت مدارس و نقش پرستار بهداشت مدارس 11/8/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شهشهانی تکلیف

https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7-z4r-apc
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 ☒حضوری  برنامة گسترش ایمن سازی 18/8/1401 8

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی تکلیف

 

 ☒حضوری  اصول نیاز سنجی بهداشت جامعه 25/8/1401 9

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی تکلیف

 ☐حضوری  پویایی گروه 2/9/1401 10

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 خانم شهشهانی 

 ☒حضوری  کار با گروههای آسیب پذیر 9/9/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم دکتر افشاری 

 ☐حضوری  پرستار و اقتصاد سالمت 16/9/1401 12

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 آقای حسینی 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 لینک کالس انالين:

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/community-health-nursingcode1 

 لینک جايگزين درصورت بروز مشکل در لینک اسکای روم:

https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7-z4r-apc 

 

 

https://eclass.mui.ac.ir/b/ft7-z4r-apc

