به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نوع درس  :نظری

نام درس  :پرستاری سالمت جامعه
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 1/5 :
مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز  :ندارد
نیمسال تحصیلی  :دوم 96ـ 95
مشخصه درس 251 :

تاریخ شروع کالس 95/11/13 :
روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 12:30ـ 11

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

تاریخ پایان کالس 96/3/10 :
مکان برگزاری  :کالس 3

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 10:45

تاریخ امتحان پایان ترم 96/3/29 :

شرح درس  :در این درس مفاهیم اصلی سالمت شامل سالمتی و بیماری  ،مراقبتهای اولیه بهداشتی  ،اقتصاد سالمت ،
نظامهای ارائه دهنده خدمات سالمت  ،آموزش بهداشت  ،ایمن سازی  ،بهداشت مدارس و بهداشت حرفه ای گنجانده شده
است
شماره جلسه 1 :
عنوان جلسه  :پرستاری بهداشت جامعه
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اُویت تِضاضت ّ سالهتی ـ ّلایغ هِن صع تاعیشچَ تِضاضت ـ ّضغ
سالهت صع گظضتَ ـ تِضاضت صع ایغاى صع صّعاى (ُشاهٌص  ،ػعتطت  ،صیي اسالم ) ـ تِضاضت فغصی  ،تِضاضت ػوْهی ،
پعستاعی تِضاضت جاهؼَ ) ـ تفاّتِای پغستاعی تِضاضت جاهؼَ ّ پغستاعی تالیٌی ـ ـ فؼالیتِای پغستاع تِضاضت جاهؼَ
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اُویت تِضاضت ّ سالهتی عا اػ صیضگاٍ التصاصی ّ اجتواػی ضغح صُض
2ـ ّلایغ هِن صع تاعیشچَ تِضاضت عا ضغح صُض ( لثل اػ هیالص ّ سال ) 1946
3ـ ّضغ سالهت صع گظضتَ عا تغ اساؽ آصاب ّ عسْم ّ طْل ػوغ تْضیخ صُض
4ـ تِضاضت صع ایغاى عا صع صّعاى (ُشاهٌص  ،ػعتطت  ،صیي اسالم ) ضغح صُض
5ـ ( تِضاضت فغصی ـ تِضاضت ػوْهی ـ پغستاعی تِضاضت جاهؼَ ) عا ضغح صُض
6ـ تفاّتِای پغستاعی تِضاضت جامػَ ّ پغستاعی تالیٌی عا ًام تثغص
7ـ پغستاعی تِضاضت جاهؼَ عا ( لثل اػ سال  1960 ( ) 1900ـ  1960 ّ ) 1900تا کٌْى ضغح صُض
8ـ فؼالیتِای پغستاع تِضاضت جاهؼَ عا ًام تثغص
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :سالمتی و ابعاد مختلف آن

شماره جلسه 2 :

هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مفاهیم  ،الگوها  ،ابعاد و طیف سالمتی ـ پدیده کوه یخ
اهداف رفتاری  :صاًطجْ تایض تتْاًض :
1ـ هفاُین سالهتی عا تْضیخ صُض
2ـ سالهتی عا اػ صیضگاٍ ( فغٌُک ّتستغ ـ فغٌُگ آکسفْعص ـ ساػهاى جِاًی تِضاضت ) ضغح صُض
3ـ الگُْای سالهتی اػ صیضگاٍ اسویت عا تْضیخ صُض
4ـ سطذی تغیي الگْ ّ جاهؼتغیي الگْ عا ًام تثغص
5ـ اتؼاص سالهتی عا ضغح صُض
6ـ طیف سالهتی تیواعی عا تْضیخ صُض ّ اجؼای آى عا تَ تغتیة ًام تثغص
7ـ پضیضٍ کٍْ یز تیواعی عا ضغح صُض ّ دضالل صّ هخال تیاى ًوایض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 3 :
عنوان جلسه  :عوامل مؤثر بر سالمت ـ سطوح پیشگیری
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به عوامل مؤثر بر بهداشت و سالمت ـ مسؤولیت در برابر سالمتی ـ
سطوح پیشگیری
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ػْاهل هؤحغ تغ تِضاضت ّ سالهت ( ّعاحت ـ هذیظ ػیست ـ سثک ػًضگی ـ ّضؼیت التصاصی ـ سطخ آهْػش ـ سطخ
اضتغال ـ سضهات تِضاضتی ـ سیاستگؼاعیِای تِضاضتی ّ  ) ...عا ًام تثغص ّ ُغ کضام عا تْضیخ صُض
2ـ هسؤّلیت ( فغص ـ جاهؼَ ـ صّلت ـ تیي الوللی ) صع تغاتغ سالهتی عا ضغح صُض
3ـ سطْح پیطگیغی عا تْضیخ صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 4 :
عنوان جلسه  :سیستمهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در جهان و ایران
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به سیستمهای معاونت عمومی  ،بیمه بهداشتی  ،طب ملی ـ ضوابط
گسترش واحدهای بهداشتی در ایران ـ واحدهای اجرایی در سطوح مختلف ( خانه بهداشت و ) ....
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ سیستن ( هؼاًّت ػوْهی ـ تیوَ تِضاضتی ـ طة هلی ) عا تْضیخ صُض
2ـ ضْاتظ گستغش ّادضُای تِضاضتی صع ایغاى عا تیاى ًوایض
3ـ ّادضُای اجغایی صع سطخ ( ضِغستاى ـ استاى ـ کطْع ) عا ًام تثغص ّ ّظایف ُغ کضام عا ضغح صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 5 :
عنوان جلسه  :سازمانهای بهداشت بین المللی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به انواع سازمانهای بهداشت بین المللی و وظایف آنها
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ساػهاى تِساػی توام اهغیکا ـ صفتغ تیي الوللی تِضاضت ػوْهی ـ اصاعٍ اهضاص ّ تْاًثشطی ساػهاى هلل ـ ساػهاى تِضاضت
جِاًی ـ صٌضّق کْصکاى هلل هتذض ـ ساػهاى کطاّعػی ّ غظا ـ ساػهاى تیي الوللی کاع ـ تاًک جِاًی ـ صلیة سغر تیي
الوللی ـ یًْسکْ ـ ساػهاى تیي الوللی آّاعگاى ـ ساػهاًِای هٌغ سالدِای ضیویایی عا ضغح صٍ ص
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 6 :
عنوان جلسه  :مراقبتهای بهداشتی و سطوح آن
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به هغالثت تِضاضتی ّ سطْح هشتلف آى ـ هفِْم تِضا ضت تغای ُوَ ـ
اػالهیَ الواآتا ـ اتؼاص ّ اصْل هغالثتِای تِضاضتی اّلیَ ـ همایسَ کطْعُای صعدال تْسؼَ ّ تْسؼَ یافتَ اػ اتؼاص هشتلف ـ
هطکالت تِضاضت ّ صعهاى صع کطْعُای صع دال تْسؼَ
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هغالثت تِضاضتی عا تؼغیف ًوایض
2ـ سطْح هشتلف هغالثتِای تِضاضتی عا ضغح صُض
3ـ تاعیشچَ هفِْم تِضاضت تغای ُوَ عا تْضیخ صُض
4ـ اػالهیَ الواآتا عا ضغح صُض ّ تاعیشچَ آى عا تیاى ًوایض
5ـ اتؼاص هغالثتِای تِضاضتی اّلیَ عا ضغح صُض
6ـ اصْل هغالثتِای تِضاضتی اّلیَ عا تْضیخ صُض
7ـ کطْعُای صع دال تْسؼَ ّ تْسؼَ یافتَ عا اػ ًظغ ( التصاصی ـ جوؼیتی ـ تِضاضتی ) تا یکضیگغ همایسَ ًوایٌض ّ تْضیخ
صُض
8ـ هطکالت تِضاضت ّ صعهاى صع کطْعُای صع دال تْسؼَ عا اػ صیضگاٍ ( هصغف کٌٌضگاى سضهات ـ اعائَ صٌُضگاى سضهات
ـ سیاستگؼاعاى ّ تغًاهَ عیؼاى ) ضغح صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 7 :
عنوان جلسه  :بهداشت مدارس
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اهداف  ،اهمیت  ،فعالیتها و استانداردهای بهداشت مدارس ـ عل ل
مدرسه گریزی و مدرسه هراسی و راههای پیشگیری از آن
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ تِضاضت هضاعؽ عا تؼغیف ًوایض
2ـ اُضاف تِضاضت هضاعؽ عا ضغح صُض
3ـ ػلل اُویت تِضاضت هضاعؽ عا تْضیخ صُض
4ـ فؼالیتِای تِضاضت هضاعؽ عا ضغح صُض
5ـ استاًضاعصُای تِضاضت هذیظ هضعسَ عا تیاى ًوایض
6ـ ػلل هضعسَ گغیؼی ّ هضعسَ ُغاسی عا ضغح صُض ّ عاُِای پیطگیغی اػ آى عا تْضیخ صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه  8 :تا 10
عنوان جلسه  :بهداشت حرفه ای
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به تاریخچه  ،مفهوم  ،اهداف  ،برنامه های بهداشت حرفه ای ـ عوامل
زیان آور محیط کار و بیماریهای ناشی از آنها ـ اصول پیشگیری از بیماریهای و حودث ناشی از کار
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند
1ـ تاعیشچَ  ،هفِْم  ،اُضاف ّ تغًاهَ ُای تِضاضت دغفَ ای عا ضغح صُض
2ـ ػْاهل هؤحغ تغ اًتشاب ضغل عا ضغح صُض
3ـ ػْاهل ػیاى آّع هذیظ کاع عا ًام تثغص
4ـ تیواعیِای ًاضی اػ ػْاهل فیؼیکی هذیظ کاع عا ضغح صُض
5ـ تیواعیِای ًاضی اػ ػْاهل هکاًیکی هذیظ کاع عا ضغح صُض

6ـ تیواعیِای ًاضی اػ ػْاهل ضیویایی هذیظ کاع عا ضغح صُض
7ـ تیواعیِای ًاضی اػ ػْاهل تیْلْژیک هذیظ کاع عا ضغح صُض
8ـ تیواعیِای ًاضی اػ ػْاهل عّاًی هذیظ کاع عا ضغح صُض
9ـ تیواعیِای عیْی ًاضی اػ گغص ّ غثاع صع هذیظ کاع عا ضغح صُض
10ـ اصْل پیطگیغی اػ تیواعیِا ّ دْاصث ًاضی اػ کاع عا تْضیخ صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه  11 :تا 13
عنوان جلسه  :واکسیناسیون
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به انواع ایمنی ـ مکانیسم اثر ،اشکال مختلف  ،راههای تجویز ،اجزا
 ،ماهیت ،مقدار و راه تجویز ،شرایط نگهداری و ممنوعیتهای واکسن ـ زنجیره سرما
اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند :
1ـ ایوٌی ( غیغاستصاصی ـ استصاصی ـ طاتی ـ اکتساتی ـ فؼال ـ غیغفؼال ) عا ضغح صُض
2ـ هکاًیسن تأحیغ ّاکسي تغ تضى عا تْضیخ صُض
3ـ اضکال ّ اجؼای هشتلف ّاکسي عا ضغح صُض
4ـ ػًجیغٍ سغها عا تؼغیف ًوایض
5ـ عاُِای تجْیؼ ّاکسي عا ضغح صُض
6ـ هوٌْػیتِای تؼعیك ّاکسي عا تْضیخ صُض
7ـ اًْاع ّاکسٌِا عا ًام تثغص ّ ػالئن استصاعی آًِا عا تٌْیسض
8ـ هاُیت  ،همضاع ّ عاٍ تجْیؼ اًْاع ّاکسٌِا عا تْضیخ صُض
9ـ ضغایظ ًگِضاعی ّاکسٌِا عا تْضیخ صُض
10ـ ایوٌساػی ػًاى تاعصاع تضّى ساتمَ ایوٌساػی عا تْضیخ صُض
الض ساتمَ ایوٌساػی عا تْضیخ صُض
11ـ ایوٌساػی ػًاى صع سٌیي تاعّعی ف
12ـ ایوٌساػی ػلیَ ُپاتیت ب تغای گغُِّای پغ سطغ عا ضغح صُض
13ـ ّاکسي ُای حالث  ،تْأم  ،پْلیْ  ،ب ث ژ ُ ،پاتیت ب  ،ام ام آع عا تطْع کاهل ضغح صُض

روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 14 :
عنوان جلسه  :آموزش بهداشت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اهداف  ،اصول  ،مراحل و روشهای آموزش بهداشت و برگزاری
کارگاه آموزشی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ آهْػش تِضاضت عا تؼغیف ًوایض
2ـ اُضاف ّ اصْل آهْػش تِضاضت عا ضغح صُض
4ـ هغادل آهْػش تِضاضت عا تْضیخ صُض
5ـ آگاُی ً ،گغش ّ عفتاع صع آهْػش تِضاضت عا تْضیخ صُض
6ـ عّضِای آهْػش تِضاضت عا ضغح صُض
7ـ تغگؼاعی کاعگاٍ آهْػضی صع کالؽ تْسظ صاًطجْیاى صع یکی اػ هثادج تِضاضتی
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 15 :
عنوان جلسه  :تیم بهداشت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به گغٍّ تِضاضت ّاػضای آى ـ اًْاع گغٍّ ـ فْائض تطکیل گغٍّ ـ
ػْاهل افؼایٌضٍ ّ کاٌُضٍ تاػصُی گغٍّ ـ گغٍّ عسوی ّ غیغعسوی گغُِّای ( آهْػضی ـ دوایتی ـ سْصیاع ـ صعهاًی ـ
سْصگغصاى ـ سْاُاى تاػگطت تَ اجتواع ) ـ ٌُجاع ّ اًْاع آى ـ پْیایی گغٍّ ـ تذج گغُّی  ،هْاعص استفاصٍ ّ اػضای
آى ـ هذاسي ّ هؼایة تذج گغُّی ـ ػْاهلی کَ تاػج ضغکت افغاص صع گغٍّ هی ضْص ـ اُضاف کاع صع گغٍّ ـ هغادل
تطکیل گغٍّ ـ ًمص ُای گغٍّ
اهداف رفتاری :دانشجو باید بتواند :
1ـ گغٍّ تِضاضت عا تؼغیف ًواًض
2ـ اػضای گغٍّ تِضاضت عا ًام تثغص
3ـ گغٍّ عا تؼغیف ًوایض ّ دضالل چِاع هخال اػ گغُِّای هْجْص صع جاهؼَ عا تیاى ًوایض
4ـ فْائض تطکیل گغٍّ عا ًام تثغص
5ـ ػْاهلی کَ ُوثستگی ّ تاػصُی گغٍّ عا افؼایص هی صُض ًام تثغص
6ـ ػْاهلی کَ ُوثستگی ّ تاػصُی گغٍّ عا کاُص هی صُض ًام تثغص
7ـ ّیژگیِای گغٍّ عا ًام تثغص
8ـ اًْاع گغٍّ عا ًام تثغص
9ـ ّیژگیِای گغٍّ عسوی ّ غیغعسوی عا ضغح صُض
10ـ ّیژگیِای گغُِّای ( آهْػضی ـ دوایتی ـ سْصیاع ـ صعهاًی ـ سْصگغصاى ـ سْاُاى تاػگطت تَ اجتواع ) عا تْضیخ
صُض
11ـ ٌُجاع عا تؼغیف ًوایض ّ اًْاع آى عا ًام تثغًض ّ ضغح صُض
12ـ پْیایی گغٍّ عا تْضیخ صُض
13ـ تذج گغُّی عا تؼغیف ًوایض
14ـ هْاعص استفاصٍ تذج گغُّی عا ضغح صُض
15ـ اػضای تذج گغُّی عا ًام تثغص
16ـ هذاسي ّ هؼایة تذج گغُّی عا ضغح صُض
17ـ ػْاهلی کَ تاػج ضغکت افغاص صع گغٍّ هی ضْص عا ًام تثغص
18ـ اُضاف کاع صع گغٍّ عا ضغح صُض
19ـ هغادل تطکیل گغٍّ عا ًام تثغص ّ تْضیخ صُض
20ـ ًمص ُای گغٍّ عا ًام تثغص ّ تْضیخ صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 16 :
عنوان جلسه  :اقتصاد سالمت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به ػلن التصاص ّ التصاص سغص ّ کالى ـ ػغصَ ُای هْعص تذج صع
التصاص سالهت ـ تفاّت تیي سضهات تِضاضتی تا صیگغ کاالُا ـ اتؼاعُای تذلیل التصاصی ـ ًمص پغستاع صع التصاص سالهت ـ
عاُکاعُای پیطگیغی التصاصی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ػلن التصاص ّ ُوچٌیي التصاص سغص ّ کالى عا تؼغیف ًوایض
2ـ ػغصَ ٍ ای هْعص تذج صع التصاص سالهت عا ًام تثغص
3ـ تفاّت تیي سضهات تِضاضتی تا صیگغ کاالُا عا ضغح صُض
4ـ اتؼاعُای تذلیل التصاصی عا ًام تثغص ّ ضغح صُض
5ـ ًمص پغستاع صع التصاص سالهت عا ضغح صُض
6ـ عاُکاعُای پیطگیغی التصاصی عا تْضیخ صُض
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئوپروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :

آزمون پایان دوره

 20نمره

نوع سؤاالت امتحانی  :چندگزینه ای
وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور به موقع در کالس ـ عدم استفاده از تلفن همراه در
کالس ـ شرکت در آزمون پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج از کالس
درحین درس
منابع :
1ـ صعسٌاهَ پغستاعی تِضاضت جاهؼَ ـ اسذاق ایلضعآتاصی اًتطاعات جاهؼَ ًگغ ـ 1390
2ـ تِضاضت کاع ـ پغیْش دلن سغضت ـ اًتطاعات چِغ ـ 1385

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نوع درس  :تئوری

نام درس  :پرستاری سالمت جامعه

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 1/5 :

مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز  :ندارد
نیمسال تحصیلی  :دوم 96ـ 95
مشخصه درس 251 :
مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

تاریخ شروع کالس 95/11/13 :
روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 12:30ـ 11

تاریخ پایان کالس 96/3/10 :
مکان برگزاری  :کالس 3

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 10:45

تاریخ امتحان پایان ترم 96/3/29 :

شرح درس  :در این درس مفاهیم اصلی سالمت شامل سالمتی و بیماری  ،مراقبتهای اولیه بهداشتی  ،اقتصاد سالمت ،
نظامهای ارائه دهنده خدمات سالمت  ،آموزش بهداشت  ،ایمن سازی  ،بهداشت مدارس و بهداشت حرفه ای گنجانده شده
است
اهداف کلی :
1ـ شناخت مفاهیم پرستاری بهداشت جامعه  ،سالمتی و سطوح پیشگیری
 2ـ آشنایی با سیستمهای عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران و جهان
3ـ آشنایی با سازمانهای بهداشت بین المللی
4ـ شناخت مفهوم مراقبتهای بهداشتی اولیه
 5ـ آشنایی با بهداشت مدارس  ،بهداشت حرفه ای  ،آموزش بهداشت و تیم سالمت
6ـ آشنایی با واکسیناسیون
7ـ شناخت مفهوم اقتصاد سالمت
اهداف رفتاری :
1ـ پرستاری بهداشت جامعه  ،سالمتی و سطوح پیشگیری را شرح دهد

 2ـ سیستمهای عرضه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران و جهان را توضیح دهد
 3ـ سازمانهای بهداشت بین المللی را نام ببرد و هر کدام را شرح دهد
4ـ مراقبتهای بهداشتی اولیه را توضیح دهد
 5ـ بهداشت مدارس  ،بهداشت حرفه ای  ،آموزش بهداشت و تیم سالمت را بطور کامل شرح دهد
6ـ واکسیناسیون را توضیح دهد
7ـ اقتصاد سالمت را شرح دهد

روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ

وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئو پروژکتور

نحوه ارزشیابی دانشجو :

آزمون پایان دوره

 20نمره

نوع سؤاالت امتحانی  :چندگزینه ای

وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور به موقع در کالس ـ عدم استفاده از تلفن همراه در
کالس ـ شرکت در آزمون پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج از کالس
درحین درس

منابع :
1ـ صعسٌاهَ پغستاعی تِضاضت جاهؼَ ـ اسذاق ایلضعآتاصی اًتطاعات جاهؼَ ًگغ ـ 1390
2ـ تِضاضت کاع ـ پغیْش دلن سغضت ـ اًتطاعات چِغ ـ 1385

تقویم درس :
جلسه
1
2
3

عنوان
پرستاری بهداشت جامعه
سالمتی و ابعاد مختلف آن
عوامل مؤثر بر سالمت ـ سطوح پیشگیری

مدرس
احمدرضا درودچی
⸗
⸗

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

سیستمهای عرضه خدمات بهداشتی درمانی در جهان و ایران
سازمانهای بهداشت بین المللی
مراقبتهای بهداشتی و سطوح آن
بهداشت مدارس
بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای
بهداشت حرفه ای
واکسیناسیون
واکسیناسیون
واکسیناسیون
آموزش بهداشت
تیم بهداشت
اقتصاد سالمت

⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗

