
 

 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

 دانشكده پرستاری و مامایي

 

 

 1044-1041سبل  دٍمًیوسبل    پرستبری ٍ بْداضت هحیظ ًبم درس: 

 پرستبری سالهت جبهؼِ ٍ سبلوٌدیگرٍُ آهَزضی:     پرستبری ٍ هبهبیی داًطکدُ

 

 

 ضرح درس: 

آى است. ایي درس تِ هفاّین تْذاضت هحیظ سیست ٍ کار،  سیزتٌای یک جاهعِ سالن، رعایت اصَل تْذاضت هحیظ ٍ ضٌاخت عَاهل هؤثز تز

 اهاکي عوَهی ٍ هسکي، تْذاضت هَاد غذایی، تْذاضت هزاکش تْذاضتی درهاًی ٍ سالهت در تالیای عثیعی ٍ تحزاى ّا هی پزداسد.

 ّدف کلی درس:

 ّا آضٌایی داًطجَیاى پزستاری تا عَاهل هحیغی تأثیزگذار تز سالهت ٍ رٍش هَاجِْ تا آى

 اّداف رفتبری:

 ريد فراگیران قادر باشىد: در پایان ایه درس اوتظار می

 هفاّین تْذاضت هحیظ را تعزیف ًوایٌذ. -1

 اکَسیستن ٍ تحزاى هحیظ سیست را تَضیح دٌّذ. -2

 .فْزست ًوایٌذَّا ٍ خاک را  عَاهل آالیٌذُ -3

 کبرضٌبسی پرستبری  5ترم  :ضتِ ٍ هقطغ تحصیلی ر  313510  پرستبری ٍ بْداضت هحیظ ًبم ٍ ضوبرُ درس:

 یک ٍاحد ًظری :(ًظریتؼداد ٍ ًَع ٍاحد )

 ًدارد پیص ًیبز:

خیبببى ّسارجریب، داًطگبُ ػلَم پسضکی اصفْبى، داًطکدُ  :فترآدرس د هرین ضیرازیَل درس: ئًبم هس

 101گرٍُ پرستبری سالهت جبهؼِ ٍ سبلوٌدی، اتبق پرستبری ٍ هبهبیی، 

 51571313-451ضوبرُ توبس:  m_shirazi@nm.mui.ac.ir: ایویل آدرس



 

 

 آلَدگی صَتی، ًَری ٍ پزتَّا را تَضیح دٌّذ. -4

 ّای ضیویایی را تیاى ًوایٌذ.آسیة  -5

 تْذاضت آب ٍ فاضالب را ضزح دٌّذ. -6

 را ًام تثزًذ.تْذاضتی اهاکي عوَهی ٍ هسکي خصَصیات  -7

 سالهت هَاد غذایی را تَضیح دٌّذ. -8

 دستِ عثقِ تٌذی ًوایٌذ.  4عفًَت ّای تیوارستاًی را در  -9

 

 

 هٌببغ ٍ هحتَاّبی هفید برای یبدگیری بْتر:

 1400، سَم، تْزاى، ًطز جاهعِ ًگز،  ٍیزاست پٌجناسحاق ایلذرآتادی، چاج  3ٍ  2ٍ  1پزستاری تْذاضت جاهعِ  -1

 1391کتاب جاهع تْذاضت عوَهی دکتز حسیي حاتوی ٍ ّوکاراى، چاج سَم، تْزاى، اًتطارات ارجوٌذ، جلذ اٍل،  -2

 . 1390. تْزاى. اًتطارات سواط. پٌجن. چاج 2،3، 1جلذ  ضجاعی تْزاًی، حسیي. درسٌاهِ پشضکی پیطگیزی ٍ اجتواعی -3

. چاج اٍل. اصفْاى. اًتطارات داًطگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ًجف تْذاضت هحیظ ٍ تْذاضت عوَهی در جاهعِخزاساًی، پزٍاًِ. درسٌاهِ  -4

 . 1387آتاد. 
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&proxystyl

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

 در دستزس هی تاضذ. ac.irWWW.nm.mui.داًطکذُ  Web site*ضٌاسٌاهِ کاهل درس در 

 بِ تفکیک(:ٍ جلسبت حضَری آفالیي ٍ جلسبت آًالیي  حضَری، رٍش تدریس)در جلسبت

 ٍ یا حضَری تزای جلسات آًالیيٍ تزیپل تی استفادُ اس پاٍرپَیٌت ٍ اسکای رٍم 

 تستز ساهاًِ ًَیذ تزای جلسات آفالیياستفادُ اس پاٍرپَیٌت صذاگشاری ضذُ تز 

 آفالیي ٍ جلسبت آًالیي بِ تفکیک(: حضَری، ٍظبیف فراگیراى )در جلسبت

 ٍ حضَری حضَر تِ هَقع در جلسات درس آًالیي -1

 ٍ حضَری ضزکت در پزسص ٍ پاسخ کالسی در جلسات درس آًالیي -2

 یک ظزف حضَری ٍ آًالیي درس جلسات در یا ٍ آفالیي کالس ٍٍیس داخل ضذُ هغزح سؤاالت/ سَال تِ پاسخ ارسال -3

  هحتَا تِ دستزسی ضزٍع تاریخ اس ّفتِ

 هغالعِ دریافت هحتَای جلسات درس آفالیي در هَعذ هقزر ٍ گذاضتي تیک تأییذ -4

 یا تصَرت حضَری گَگل فزمتا ضزکت در کَییش کالسی  -5

 

 

http://www.nm.mui.ac.ir/


 

 

 

 :آفالیي ٍ جلسبت آًالیي بِ تفکیک( حضَری، ات کالس)در جلسبترقَاًیي ٍ هقر

ٍ عذم گذاضتي تیک تاییذ  ضزکت در تواهی جلسات الشاهیست ٍ یک جلسِ غیثت آًالیي ،تا تَجِ تِ یک ٍاحذی تَدى درس -1

 در کالس ّای آفالیي ٍ عذم ارسال پاسخ تِ سؤاالت کالسی در هحتَاّای آفالیي تِ هٌشلِ غیثت تزای آى جلسِ هحسَب ضذُ ٍ

 َ را اس ضزکت در آسهَى پایاى تزم هحزٍم هی کٌذ. داًطج

پاسخ تِ تکالیف تعزیف ضذُ در ٍٍیس ّای کالسی جلسات آفالیي ٍ یا در جلسات آًالیي ٍ حضَری تایستی حذاکثز یک ّفتِ  -2

اس ایي تاسُ  پس اس تاریخ تارگشاری هحتَای کالسی، در قسوت تکالیف تارگشاری ضًَذ. تذیْی است تِ پاسخ تِ تکالیفی کِ پس

 سهاًی تارگشاری ضًَذ تزتیة اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.

حضَر فعال در آهَسش هجاسی آفالیي ٍ آًالیي ٍ جلسات حضَری ٍ پاسخ تِ سؤاالت کالسی در عَل تزم کِ داخل ٍٍیس  -3

 یي درس را دارد. ًوزُ ا 20ًوزُ اس  5ّای کالسی یا در جلسات آًالیي ٍ آفالیي هغزح خَاّذ ضذ، ضزکت در کَییش کالسی 

 

 

 ًحَُ ارزضیببی داًطجَ ٍ ببرم هربَط بِ ّر ارزضیببی:

 74ًورُ از  فؼبلیت ردیف

1 

ارسال تِ هَقع پاسخ سؤاالت هطزح شدُ در ٍٍیس ّای 

کالسی در ساهاًِ ًَید )شزکت ٍ حضَر فعال در فضاّای 

 هشارکتی آفالیي ٍ جلسات آًالیي(

 ًوزُ 1

 ًوزُ 3 کالسی در طَل تزم در ساهاًِ ًَیدثثت پاسخ تِ سؤاالت  7

 ًوزُ 1 % ًوزُ کَئیش09شزکت در کَئیش آًالیي ٍ کسة حداقل  5

 ًوزُ 11 آسهَى پایاى تزم 0

 ًوزُ 09 جوع کل 3

 

 

 

 

  



 

 

 1044-1041تحصیلی  دوم نیمسال 585314: شماره درس پزستاری ٍ تْذاضت هحیظعنوان درس: 

 14-16ضٌثِ ّا  2کذ  زمان: کارضٌاسی پزستاری 3تزم فراگیران:    پزستاریکارضٌاسی : رشته تحصیلی

 3کالس  مکان کالس حضوری:   آقبی حسیٌی -خبًن ضیرازیاساتید درس: 

 جدٍل سهاى تٌدی ارائِ تزًاهِ درس

هاصٍل جلسات  ًَع جلسِ عٌَاى جلسِ تاریخ ردیف

 آفالیي

ساعت تزگشاری 

 حضَری/ جلسِ

 آًالیي

 هدرس

هعزفی درس، هفاّین تْداشت  03/11/1099 1

هحیط، اکَسیستن ٍ تحزاى 

 هحیط سیست

 ☐ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☒تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 خاًن شیزاسی 

تْداشت هزاکش تْداشتی درهاًی  39/11/1099 7

 ٍ کٌتزل عفًَت

 ☐ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☒تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 خاًن شیزاسی 

تْداشت اهاکي عوَهی ٍ  7/10/1099 5

 /هسکي

تالیای طثیعی ٍ اقداهات در 

 شزایط اضطزاری

 ☐ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☒تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 خاًن شیزاسی 

پزسش ٍ پاسخ ٍ رفع اشکال  10/10/1099 0

 آًالیي جلسِ اٍل تا سَم

 ☐ حضَری

 ☒آًالیي 

 ☐آفالیي 

 ☐تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

ضٌثِ ّا  2کذ 

16-14 

 خاًن شیزاسی

 تْداشت آب ٍ فاضالب  01/10/1099 3

 

 ☐ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☒تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 خاًن شیزاسی 

سالهت هَاد غذایی، تقلثات  09/1/1091 6

 هَاد غذایی

 ☒ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☐تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 آقای حسیٌی 

ًاقلیي فیشیکی ٍ کٌتزل آى  07/1/1091 1

)هثارسُ تا جًَدگاى، حشزات ٍ 

 تٌدپایاى(

 ☒ حضَری

 ☐آًالیي 

 ☒آفالیي 

 ☐تکلیف

 ☐آسهَى 

 ☐گفتگَ 

 خاًن شیزاسی 

آلَدگی صَتی، ًَری ٍ َّا ٍ  19/0/1091 1

پزتَّا، آسیة ّای شیویایی  

پزسش ٍ پاسخ ٍ رفع اشکال 

 ☒ حضَری

 ☒آًالیي 

 ☐تکلیف

 ☒آسهَى 

ضٌثِ ّا  2کذ 

16-14 

 آقای حسیٌی



 

 

 پٌجن تا ّفتن

 آًالیي ّوزاُ تا کَئیش کالسی

 ☐گفتگَ  ☐آفالیي 

 بر اساس تقًیم آمًزشتبریخ اهتحبى پبیبى ترم: 

 

 :اًالیيلیٌک کالس 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

