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))Course plan

طرح درس ديرٌ

ػىًان درس :پرستاري و بهذاشت محیط
پيص وياز :نذارد
گريٌ َدف :دانشجويان ترم  3كارشناسي پرستاري

استاد :علوياني

تؼداد ي وًع ياحد1 :واحذ نظري

مدت تدریس 17 :ساعت

ويمسال:اول سال تحصیلي95-96

زمان تدریس...:

َدف كلی :آشنايي دانشجويان با مسائل بهذاشت محیط در جامعه و عوامل موثر بر آن در جهت تشخیص
مشکالت بهذاشتي جامعه و ارائه راهکار با تکیه و اصول فراينذ پرستاري
اَداف يیژٌ:
درپایان ایه درس از داوطجًیان اوتظار می ريد:
 -1هفاّین تْذاضت هحیط ،اکَسیستن هحیط ٍ تحزاى هحیط سیست را تَضیح دّذ.
 -2تْذاضت آب ٍ فاضالب ،خاک را ضزح دّذ.
 -3آلَدگی َّا ،آلَدگی صَتی ،خزتَّا و تْذاضت اهاکي عوَهی ٍ هسكي را تَضیح دّذ.
 -4تْذاضت هَاد غذایی ٍ تغذیِ ‘ تْذاضت هحیط تیوارستاًْا ‘ تْذاضت ستالِ ٍ هَاد سائذ ‘ تْذاضت ضْز ٍ
رٍستاّا ( خزٍصُ ضْز سالن ) را تَضیح دّذ.
 -5تْذاضت حزفِ اي ،آسیة ّاي فیشیكی ٍ ضیویایی هَجَد در هحیط را تَضیح دّذ ٍ رٍش ّاي هقاتلِ تا
آًْا را لیست کٌذ.
ً -6اقلیي فیشیكی ٍ کٌتزل آًْا( هثارسُ تا جًَذگاى ،تٌذخایاى ٍ حطزات) را ضزح دّذ.
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 -7تال یاي طثیعی ٍ اقذاهات السم در ضزایط اضطزاري ‘ هذیزیت خذهات تْذاضتی ٍ خضٍّص در خزستاري
ضزح دّذ.
ريش تدریس :سخٌزاًی ،خزسص ٍ خاسخ ٍ تحث گزٍّی
يسایل كمك امًزضی :دیتا خزٍصکتَرٍ-ایت تزد -هاصیک ٍ لح تاج

يظایف ي تكاليف داوطجً:
-1حضىر مىظم و بً مىقع در كالس درس
-2با مطانعً وامادگي قبهي در مباحث درس مشاركت فعال داشتً باشىد.
-3ارايً يك مقانً ترجمً شدي بر اساس جديد تريه مىابع عهمي مبتىي بر دروس ارائً شدي
-4داوشجىيان بايد با امادگي كامم در ازمىوهاي تكىيىي و تراكمي طبق بروامً شركت ومايىد.

ضرح فؼاليت

ردیف
1

حضَر هٌظن ٍ ضزکت فعال در هثاحث درسی

درصد
%11

ومرٌ
2

2

اسهَى تكَیٌی

%21

4

3

یک هقالِ تزجوِ ضذُ

%11

1

3

اسهَى تزاکوی(خایاًی)

جوع

%61

13

%111

21

مىابغ مطالؼٍ:
1.Sallivan JR, Kriger GR.Clinical Environmental Health and Toxic
Exposures.3ed. 2001.
2. Stanhop/Lancaster, Community and public health nursing, 2004.
 ایلذرآتادی اسحق  .درسٌاهِ پزستاری تْذاضت جاهؼِ .تْزاى:جاهؼِ ًگز 0931--حلن سزضت  ،پزیَش  ،دل پیطِ اسواػیل – اغَل ٍهثاًي تْذاضت هحیط  .تْزاى  :چْز.

جلسٍ
اول

درپایان َر جلسٍ از فراگير اوتظار ميريد كٍ:
مًضًع
هؼارفِ،ارسضیاتي اغاسیي ٍ تثییي اًتظارات ،اّذاف ،هفاّین
 -0تزقزاری ارتثاط،هؼارفِ،تیاى اّذاف درط
تْذاضت هحیط ،اكَسیستن هحیط ٍ تحزاى هحیط  -2تْذاضت هحیط راتؼزیف كٌذ.
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سیست

دٍم

تْذاضت آب

سَم

تْذاضت فاضالب

چْارم

آلَدگي َّا ‘ خاك ‘
(ارسضیاتي تطخیػي)

پٌجن

آلَدگي غَتي ٍ پزتَ ّا

ضطن

تْذاضت اهاكي ػوَهي ٍ هسكي

ّفتن

تْذاضت تغذیِ ٍ هَاد غذایي

 -9جاهؼِ ٍ جاهؼِ ضایستِ را تؼزیف كٌذ.
 -4اكَسیستن ٍاجشاء آى راتؼزیف كٌذ.
 -5تاثیزاًساى تزهحیط سیست راتَضیح دھد.
ً -6قص اًساى درتَجَدآهذى تحزاى هحیط سیست را
تَضیح دّذ.
-0اّویت تْذاضت آب را ضزح دّذ.
-2هٌاتغ آب آضاهیذًي را ًاهثزدُ ٍ ضزح دّذ.
 -9ػَاهل آلَدگي آب راتَضیح دھد..
 -4تیواریھای هٌتقلِ تَسط آب راضزح دھد.
 -5راھھای سالن ساسی آب راتیاى كٌذ.
 -0اًَاع فاضالب ّا راتَضیح دّذ.
 -2خَاظ فاضالب راضزح دھد.
 -9اّویت جوغ آٍری فاضالب راتَضیح دّذ
 -4راھھای غحیح دفغ فاضالب راضزح دھد.
 -0آلَدگي ھٍا راتؼزیف كٌذ.
 -2هٌاتغ آلَدگي ھٍاراضزح دھد.
 - 9اثزات آلَدگي ھٍاتزهَجَدات سًذُ تَضیح دھد.
 -4پیطگیزی اسآلَدگي ھٍاٍهثارسُ تاآى راتیاى
كٌذ.
 -5راُّای آلَدگي خاك ٍ پیطگیزی اس آى را
تَضیح دّذ.
 -0اثزات آلَدگي غذاراتزسالهت اًساى تیاى كٌذ.
- 2راھھای هثارسُ تاآلَدگي غَتي راتیاى كٌذ.
 -9هٌاتغ هَاجِ تاپزتَھا راًام تثزد.
 -4اثزات پزتَھای یًَیشاسیَى ٍ غیزیًَیشاسیَى
راتزسالهت اًساى ضزح دھد.
 -5راھھای حفاظت درتزاتزپزتَھا راتیاى كٌذ.
-0ػلل،ػالئن،تطخیع ٍدرهاى ّز كذام را جذاگاًِ تیاى
ًوایذ.
-2ػَارؼ ًاضي اس ّزكذام را تا تاكیذ تز ًقص اهَسش تِ
هذدجَیاى تیاى كٌٌذ.
-0ارتثاط تغذیِ تا سالهت اًساى را تَضیح دّذ.
-2تْذاضت هَاد غذایي را تَضیح دّذ.
-9راّْای ًگْذاری هَاد غذایي را تیاى كٌذ.
ً-4قص پزستار در تْثَد ٍضغ تغذیِ را تطزیح كٌذ.
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ّطتن

ارسضیاتي تكَیٌي(آسهَى هیاى دٍرُ)

ًْن

تْذاضت هحیط تیوارستاى ّا  ،تْذاضت ستالِ ٍ هَاد سایذ

دّن

تْذاضت ضْز ٍرٍستا (پزٍصُ ضْز ٍ رٍستای سالن )

 -0ستالِ را تؼزیف ٍ اًَاع آى را تا ّن هقایسِ كٌذ.
 -2اھهیت دفغ غحیح ستالِ رادرسالهت اًساى
تَضیح دھد.
 -9هزاحل دفغ ستالِ راضزح دھد.
 -4راھھای دفغ غحیح ستالِ راتیاى كٌذ.
 -5اھهیت بھداضت هحیط تیوارستاىھا راضزح
دھد.
ً -6كات ػوذُ دررػایت بھداضت هحیط
تیوارستاىھا راتیاى كٌذ.
-0هحیط سیست رٍستا ٍ تْذاضت آى را تَضیح دّذ.
-2فاضالب ٍ ستالِ ،هسكي ،خاك ،تؼذیِ در رٍستا را
تطٌاسذ.
-9تیواریْا ٍ ًیاسّای تْذاضتي رٍستاییاى را ضزح دّذ.

یاسدّن

تْذاضت حزفِ ای  .آسیة ّای ضیویایي ٍ فیشیكي
هَجَد در هحیط ٍ رٍش ّای هقاتلِ تا آى

-0اّذاف تْذاضت حزفِای را ضزح تذّذ.
-2ػَاهل سیاى آٍر فیشیكي در هحیط كار راضزح تذّذ.
-9تیواریّای ًاضي اس ػَاهل ضیویایي ،تیَلَصیكي ٍ
هكاًیكي ٍ رٍاًي را تَضیح دّذ.

دٍاسدّن

ًاقلیي فیشیكي ٍ كٌتزل آى (هثارسُ تا جًَذگاى ‘ تٌذ
پایاى ٍ حطزات )

 -1تیواریھای هٌتقلِ تَسط تٌذپایاى راضزح دھد.
- 2راھھای هثارسُ تاتٌذپایاى راتَضیح دھد.

چْاردّن

تالیای طثیؼي ٍ اقذاهات السم در ضزایط اضطزاری
(سیل ‘ سلشلِ )
هذیزیت خذهات تْذاضتي

سیشدّن

پاًشدّن

پضٍّص در پزستاری تْذاضت

 -0تال را تؼزیف ٍ اًَاع ضایغ اى را لیست كٌذ.
 -2اقذاهات در ضزایط اضطزاری را تَضیح دّذ.
 -0اغَل تزًاهِ ریشی درخذهات بھداضتي راتَضیح
دھد.
 -2هزاحل هختلف تزًاهِ ریشی راضزح دھد.
 -9هذیزیت خذهات بھداضت تؼزیف كٌذ.
 -4تزًاهِ ریشی خذهات تْذاضتي در ایزاى راتَضیح دھد.
 -0اّذاف تحقیق در پزستاری تْذاضت جاهؼِ را
تیاى كٌذ.
 -2هزاحل تحقیق را تَضیح دّذ.
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ضاًشدّن

ارسضیاتي تزاكوي

تطخیع پیطزفت تحػیلي داًطجَیاى
هَفق ٍ هَیذ تاضیذ.

