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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

اصول بهداشت محیط و شناخت عوامل مؤثر بر آن است. این درس به مفاهیم بهداشت محیط زیربنای یک جامعه سالم، رعایت 

زیست و کار، اماکن عمومی و مسکن، بهداشت مواد غذایی، بهداشت مراکز بهداشتیی درمتا ی و ست مت در ب یتای ی یعتی و      

 بحران ها می پردازد.

 اهداف کلی:

 بر س مت و روش مواجهه با آن ها رگذاریتأث یطیبا عوامل مح یپرسیار انیدا شجو ییآشنا

 

 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشند: در پایان این درس انتظار می

 مفاهیم بهداشت محیط را تعریف  مایند. -1

 اکوسیسیم و بحران محیط زیست را توضیح دهند. -2

 آلودگی هوا و خاک را بیان  مایند. -3

 پرستاری سالمت جامعه و سالمندیگروه آموزشی 

 Course Syllabusشناسنامه درس 

  585314 شماره درس:      پرستاری و بهداشت محیط عنوان  درس: 

  دارد  پیش نیاز: دروس      واحد نظری 1  :واحدنوع و تعداد 

 

 1401-1402اول یمسال تحصیلی: ن          (2و 1)کد  کارشناسی پرستاری 3ترم (: فراگیران )رشته، مقطع، ترم

 13کالس  :کالس مکان                                                             :کالس زمان

 14-17شنبه ها و دوشنبه ها  زمان حضور در دفتر کار:                شیرازیمریم : مسئول درس

  031-37927585: شماره تماس 

     m_shirazi@nm.mui.ac.ir Emai:l                  
  خانم شیرازی -آقای حسینی اساتید درس:
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 پرتوها را توضیح دهند.آلودگی صوتی،  وری و  -4

 آسیب های شیمیایی را بیان  مایند. -5

 بهداشت آب و فاض ب را شرح دهند. -6

 را  ام ب ر د.بهداشیی اماکن عمومی و مسکن خصوصیات  -7

 س مت مواد غذایی را توضیح دهند. -8

 دسیه ی قه بندی  مایند.  4عفو ت های بیمارسیا ی را در  -9

 

 جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: روش تدریس)در 

 

  آ  ینو  حضوریبرای جلسات و تریپل بی اسیفاده از پاورپوینت و اسکای روم 

 اسیفاده از پاورپوینت صداگزاری شده بر بسیر ساما ه  وید برای جلسات آف ین

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 ، بسیر ساما ه  وید data showتخیه وایت برد، کامپیوتر، 

 

 به تفکیک(:گیران )در جلسات حضوری، آفالین وظایف فرا

 حضوریحضور به موقع در جلسات درس  -1

 مطالعه دریافت محیوای جلسات درس آف ین در موعد مقرر و گذاشین تیک تأیید -2

 شرکت در پرسش و پاسخ ک سی در جلسات درس حضوری -3

 از هفیه یک ظرف حضوری درس جلسات در یا و آف ین ک س های وویس داخل شده مطرح سؤاالت/ سوال به پاسخ ارسال -4

  محیوا به دسیرسی شروع تاریخ

 یا بصورت حضوری گوگل فرمشرکت در کوییز ک سی با  -5

 

 قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و به تفکیک(:

و عدم گذاشین تیک  آف ینشرکت در تمامی جلسات الزامیست و یک جلسه غی ت  ،با توجه به یک واحدی بودن درس -1

به منزله غی ت برای آن یا حضوری تایید در ک س های آف ین و عدم ارسال پاسخ به سؤاالت ک سی در محیواهای آف ین 

 دا شجو را از شرکت در آزمون پایان ترم محروم می کند.  جلسه محسوب شده و

حضوری بایسیی حداکثر یک هفیه پس   سی جلسات آف ین و یا در جلساتتکالیف تعریف شده در وویس های ک پاسخ به -2

، در قسمت تکالیف بارگزاری شو د. بدیهی است به پاسخ به یا برگزاری ک س حضوری از تاریخ بارگزاری محیوای ک سی

 اده  خواهد شد.تکالیفی که پس از این بازه زما ی بارگزاری شو د ترتیب اثر د

و جلسات حضوری و پاسخ به سؤاالت ک سی در یول ترم که داخل وویس های ور فعال در آموزش مجازی آف ین حض -3

 5 و ارسال  ییجه تییر آ یی بادی هپاتیت ب، ک سی یا در جلسات آ  ین و آف ین مطرح خواهد شد، شرکت در کوییز ک سی

 .  مره این درس را دارد 22 مره از 

 

 



 3 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

نمره از  فعالیت ردیف

02 

ک س های حضوری و گرفین به موقع محیوای شرکت و حضور فعال در 1

 آف ین و پاسخ به موقع به سواالت ک سی حضوری یا مجازی

1 

 2 ث ت پاسخ به سؤاالت ک سی در یول ترم در ساما ه  وید 2

 1 %  مره کوئیز92شرکت در کوئیز آ  ین و کسب حداقل  3

ا جام و ارائه تییر آ یی بادی هپاتیت ب و در صورت پایین بودن تییر  4

 ا جام واکسیناسیون هپاتیت ب و ارسال کارت واکسن
1 

 15 امیحان پایان ترم 5

 

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

 1422وم، س، تهران،  شر جامعه  گر،  ویراست پنجماسحاق ایلدرآبادی، چاپ  3و  2و  1پرسیاری بهداشت جامعه  -1

 1391کیاب جامع بهداشت عمومی دکیر حسین حاتمی و همکاران، چاپ سوم، تهران، ا یشارات ارجمند، جلد اول،  -2

 . 1392. تهران. ا یشارات سماط. پنجم. چاپ 2،3، 1جلد  شجاعی تهرا ی، حسین. درسنامه پزشکی پیشگیری و اجیماعی -3

. چاپ اول. اصفهان. ا یشارات دا شگاه آزاد اس می بهداشت محیط و بهداشت عمومی در جامعهخراسا ی، پروا ه. درسنامه  -4

 . 1387واحد  جف آباد. 
5) Allender J, warner K. Text book of Community and public health nursing. ST Louis. The 

C.V.Mosbey CO.v 88. 2018. 

 

6)http://search.who.int/search?q=environmental+health&ie=utf8&site=who&client=_en_r&p

roxystylesheet=_en_r&output=xml_no_dtd&oe=utf8&getfields=doctype 

 در دسیرس می باشد. ac.irWWW.nm.mui.دا شکده  Web site*شناسنامه کامل درس در 

 

 

 

  

http://www.nm.mui.ac.ir/
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 جدول زمان بندی کالس

 2042-2041 تحصیلی اولنیمسال  585314شماره درس:  پرسیاری و بهداشت محیطعنوان درس: 

 16-18شن ه ها  1کد  زمان:  3ترم فراگیران:    کارشناسی پرسیاریرشته تحصیلی: 

 13کالس  مکان کالس حضوری:   خانم شیرازی -آقای حسینیاساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

معرفی درس، مفاهیم بهداشت محیط،  91/6/9022 1

 اکوسیستم و بحران محیط زیست

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 کالس حضوری در

 خانم شیرازی

بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و  0/7/9022 2

 کنترل عفونت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در کالس حضوری

 خانم شیرازی

 بهداشت اماکن عمومی و مسکن 1/7/9022 3

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

بالیای طبیعی و اقدامات در شرایط  96/7/9022 4

پرسش و پاسخ و رفع اشکال  اضطراری

 آنالین جلسه اول تا سوم

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در کالس حضوری

 خانم شیرازی

 بهداشت آب و فاضالب  02/7/9029 5

 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

بر بستر  در وویس کالسی

 نوید

 خانم شیرازی

هوا و پرتوها، آلودگی صوتی، نوری و  22/7/9029 6

 آسیب های شیمیایی 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی 

ناقلین فیزیکی و کنترل آن )مبارزه با  7/8/9029 7

 جوندگان، حشرات و بندپایان(

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

 ☐ حضوری سالمت مواد غذایی، تقلبات مواد غذایی 90/8/9029 8

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 آقای حسینی 

 ☒ حضوری کارگاه مخاطرات شغلی در پرستاری 09/8/9029 1

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

انجام تیتر آنتی بادی و 

اراسل نتیجه همراه با 

 کارت واکسن

 خانم شیرازی

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 ترپل بی کالس: لینک 
eh3-vtf-https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu 

 

  

https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu-vtf-eh3
https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu-vtf-eh3
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 جدول زمان بندی کالس

 2042-2041تحصیلی  اولنیمسال  585314شماره درس:  پرسیاری و بهداشت محیطعنوان درس: 

 14-16شن ه ها  2کد  زمان:  3ترم فراگیران:    کارشناسی پرسیاریرشته تحصیلی: 

 13کالس  مکان کالس حضوری:   خانم شیرازی -آقای حسینیاساتید درس: 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

معرفی درس، مفاهیم بهداشت محیط،  91/6/9022 1

 اکوسیستم و بحران محیط زیست

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در کالس حضوری

 خانم شیرازی

بهداشت مراکز بهداشتی درمانی و  0/7/9022 2

 کنترل عفونت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در کالس حضوری

 خانم شیرازی

 بهداشت اماکن عمومی و مسکن 1/7/9022 3

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

و اقدامات در شرایط  بالیای طبیعی 96/7/9022 4

پرسش و پاسخ و رفع اشکال  اضطراری

 آنالین جلسه اول تا سوم

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در کالس حضوری

 خانم شیرازی

 بهداشت آب و فاضالب  02/7/9029 5

 

 ☐ حضوری

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

پاسخ به سوال مطرح شده 

 در وویس کالسی

 خانم شیرازی

هوا و پرتوها، آلودگی صوتی، نوری و  22/7/9029 6

 آسیب های شیمیایی 

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 آقای حسینی 

ناقلین فیزیکی و کنترل آن )مبارزه با  7/8/9029 7

 جوندگان، حشرات و بندپایان(

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 خانم شیرازی 

 ☐ حضوری سالمت مواد غذایی، تقلبات مواد غذایی 90/8/9029 8

 ☐آنالین 

 ☒آفالین 

 آقای حسینی 

 ☒ حضوری کارگاه مخاطرات شغلی در پرستاری 09/8/9029 1

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

انجام تیتر آنتی بادی و 

اراسل نتیجه همراه با 

 کارت واکسن

 خانم شیرازی

 تقویم آموزشبر اساس تاريخ امتحان پايان ترم: 

 ترپل بی کالس: لینک 

eh3-vtf-https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu 

 

https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu-vtf-eh3
https://eclass.mui.ac.ir/b/kgu-vtf-eh3

