
 
 آستارا واحدآزاد اسالمي  دانشگاه

 :درس نام

 سالمت جامعهپرستاري  

 :كلي هدف

هدف از تدوين اين درس ، انتقال دانش و اطالعات الزم در زمينه بهداشت جامعه و مباني آن به دانشجو تا با 

ير مناسب جهت حل مشكالت بكارگيري اصول خدمات بهداشتي اوليه ، بتواند د قالب فرآيند پرستاري بهداشت جامعه ، تداب

 .جامعه ارائه نمايد

 : ويژه اهداف

 :پايان دوره از فراگير انتظار ميرود در

 . تاريخچه بهداشت عمومي را شرح دهد -1

 .تاريخچه پرستاري بهداشت جامعه را تشريح كند -2

 .اهميت توجه به جامعه را بيان كند -3

 .اهداف بهداشت جامعه را نام ببرد -4

 .اشت جامعه را توضيح دهداهميت وجود پرستار بهد -5

 .مددجويان دريافت كننده خدمات پرستاري بهداشت جامعه را توصيف كند -6

 . عوامل كليدي در حفظ سالمت را شرح دهد -7

 .اهميت توجه به شيوه زندگي را بيان كند -8

 .تاثير وضعيت اقتصادي و سياسي را بر سالمت توصيف كند -9

 .هدموانع دستيابي به رفتارهاي بهداشتي را شرح د -11

 .مفاهيم سالمتي و بيماري را توصيف كند -11

 .ابعاد سالمتي را نام ببرد -12

 .با بيان يك بيماري ، طيف سالمتي و بيماري را در آن نشان دهد -13

 .پيشگيري و سطوح آن را تشريح كند -14

 .اصول پيشگيري در بيماريهاي واگير و غير واگير را بيان كند -15

 . ها توضيح دهدنقش تغذيه را در كنترل و پيشگيري از بيماري -16

 .فرآيند پرستاري در بهداشت جامعه را توصيف كند -17

 .مراحل فرآيند پرستاري بهداشت جامعه را توضيح دهد -18

 .براي يك جامعه ، برنامه فرآيند پرستاري طراحي كند -19

 .اهميت آموزش بهداشت را توصيف كند -21

 .اهداف آموزش بهداشت را بيان كند -21

 . اصول آموزش بهداشت را نام ببرد -22

 .احل و روشهاي آموزش بهداشت را شرح دهدمر -23

 . نقش پرستار در آموزش بهداشت را توضيح دهد -24

 . اهميت مراقبتهاي بهداشتي اوليه و بهداشت براي همه را شرح دهد -25



 . اصول و ابعاد مراقبتهاي بهداشتي اوليه را نام ببرد -26

 .نقش پرستاري بهداشت جامعه را سيستم مراقبتهاي بهداشتي توصيف كند -27

 .فهوم بهداشت براي همه را تشريح كندم -28

 .نقش تسهيالت بهداشتي در تامين سالمت جامعه را شرح دهد -29

 .سازمانهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني در جهان و ايران را نام ببرد -31

 .رابطه توسعه و بهداشت را توصيف كند -31

 .رشد جمعيت و عوامل مؤثر بر آن را توضيح دهد -32

 .جمعيت و اهميت تنظيم خانواده را توضيح دهد مشكالت ناشي از رشد -33

 .روشهاي پيشگيري از بارداري را نام ببرد -34

 .اهميت توجه به رشد و تكامل كودكان را تشريح كند -35

 .اهميت شير مادر در تغذيه كودك را بيان كند -36

 .نحوه شروع تغذيه تكميلي را توضيح دهد -37

 . اهميت واكسيناسيون را بيان كند -38

 .نام برده و عوارض آنها را بيان كند انواع واكسنها را -39

 .برنامه ايمنسازي همگاني در ايران را بيان كند -41

 . مفهوم رنجيره سرد در مراكز بهداشتي درماني را شرح دهد -41

 .اهميت توجه به بيماريهاي واگير را بيان كند -42

 .روشهاي انتقال و انتشار بيماريهاي واگير در جامعه را بيان كند -43

 .ه كنترل و پيشگيري از بيماري هاي واگير در جامعه را تشريح كندنحو -44

 .وظايف پرستار بهداشت جامعه را در كنترل و پيشگيري از بيماريهاي واگير شرح دهد -45

 .مفهوم بهداشت مدارس را تعريف كند -46

 .تاريخچه بهداشت مدارس را تعريف كند -47

 .اهميت بهداشت مدارس را شرح دهد -48

 .معه را در بهداشت مدارس بيان كندنقش پرستار بهداشت جا -49

 .اهميت توجه به بهداشت حرفه اي را توصيف كند -51

 . وظايف مراكز بهداشت حرفه اي را بيان كند -51

 .اصول پيشگيري از بيماريهاي ناشي از شغل را توضيح دهد -52

 . نقشها و وظايف پرستار بهداشت حرفه اي را تشريح كند -53

 .مفهوم بهداشت روان را توصيف كند -54

 .ف بهداشت روان را تشريح كنداهدا -55

 .عوامل خطر در بهداشت روان را توضيح كند -56

 .نحوه پيشگيري از بيماريهاي رواني را شرح كند -57

 . اهميت توجه به سالمندي را توضيح دهد -58

 .نظريه هاي سالمندي را نام ببرد -59

 . عوامل مؤثر بر سالمت سالمندان را شرح دهد -61

 . ندتغييرات طبيعي در سالمندي را تشريح ك -61

 



 : دانشجو تكاليف

 %11  در بحث هاي كالسي                                    مرتب و فعال و شركت  حضور -1

 %41امتحان ميان ترم                                                                                    -2

 %51                                                 امتحان پايان ترم                                   -3

 : كالسي تقويم

 

 محتواي درسي عناوين تاريخ جلسات تعداد

 تاريخچه بهداشت عمومي  1

 بهداشت جامعه و پرستار بهداشت جامعه  2

 مفاهيم سالمتي ، بيماري ، عوامل مؤثر به داشت و سالمت و پيشگيري  3

 بهداشت جامعه فرآيند پرستاري در  4

 آموزش بهداشت  5

 سياست هاي بهداشت جهاني  6

 نظامهاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي  7

 جمعيت و عوامل مؤثر بر آن ، تنظيم خانواده  8

 امتحان ميان ترم  9

 مراقبتهاي دوران بارداري  11

 مراقبت از كودكان  11

 ايمن سازي  12

 بيماريهاي واگير و بومي  13

 پرستاري بهداشت مدارس  14

 پرستاري بهداشت حرفه اي  15

 بهداشت روان  16

 سالمندي  17

 

 : فهرست منابع
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