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     ثيذاغت دراتبق عول                                                    عنٌاى درش ثو طٌر کبهل: 

 هخبطجبى:دانػجٌیبى رغتو اتبق عول

 ًاحذتئٌری2تعذاد ًاحذ:

                                             64-66ىبضبعتضو غنجو :درش زهبى ارائو

 5/66-62ضبعت پبضخگٌئی ثو ضٌالت فراگیر:یکػنجو ىب:

                                                                           --  درًش پیػنیبز:

 هذرش:هحوٌد فخری
 

 

 اوداف كلي درس: 
، ًظام ُای ارائَ دٌُذٍ خذهات بِذاػتی در جِاى   هفاُین بِذاػتتاریخچَ ّ آػٌائی با  -6

 ّ ایزاى 

، ایوي آهْسع بِذاػتاّلیَ ، هزاقبتِای بِذاػتی  پیؼگیزی ّاًْاع آى،آػٌائی با  -2

 طاسی

 بِذاػت هذیط ّ دزفَ ای، هْاد غذاییآػٌائی با  -3

 *ودف كلي جلصه اول:
تاریخچَ ّ هفاُین بِذاػتآػٌائی با :   

 اىذاف رفتبری جلسو اًل:
بذاًذ.تاریخچَ پیذایغ بِذاػت را  -6  

ی بِذاػت در ایزاى را بذاًذ. تاریخچَ -2  

اُویت بِذاػت ّ طالهتی اس جٌبَ ُای  هختلف را بذاًذ. -3  

بِذاػت فزدی را ػزح دُذ. -4  

 را ػزح دُذبِذاػت ػوْهی  -5

 *ودف كلي جلصه دوم:
ػْاهل هْثز بز طالهتی ّ بِذاػت -هفِْم طالهت ّ بیواریآػٌائی با  

 اىذاف رفتبری جلسو دًم:
 

بذاًذ. راهفاُین هختلف طالهتی  - 1  

طیف طالهتی را ػزح دُذ. -2  

ابؼاد هختلف طالهتی بذاًذ. -3  

.جاهغ تزیي ّ ططذی تزیي الگْی ُای طالهتی رابذاًذ -4  



 

 *ودف كلي جلصه شيم:
ّ ططْح آى پیؼگیزیآػٌائی با  

 
جلسو سٌم:اىذاف رفتبری   

 

.هفِْم پیؼگیزی رابذاًذ -6  

ططخ پیؼگیزی را بذاًذ. چِار-2   

ططْح هتفاّت پیؼگیزی را در رابطَ با طیز طبیؼی بیواری بذاًذ.  -3  

  هِوتزیي اقذاهات هذاخلَ ای در رابطَ با ًْع پیؼگیزی را بذاًذ. -4

 *ودف كلي جلصه چىارم:    
 کٌتزل آًِاچزخَ اًتقال بیواری ُا ّ رّع آػٌائی با

 اىذاف رفتبری جلسو چيبرم:
 

.ذاًذبراٍ ُای اًتقال بیواری را  -6  

بذاًذ.را هثلث اپیذهیْلْژیک بیواری ُا  -2   

بیواری ُای دارای ػالهت ّ بذّى ػالهت را بذاًذ. -3   

   دّرٍ کوْى را تؼزیف کٌذ -4 
 *ودف كلي جلصه پنجم:

بِذاػتی درهاًی در ایزاى ّ جِاىًظام ُا ّ طاسهاى ُای ػزضَ خذهات آػٌائی با   

 اىذاف رفتبری جلسو پنجن:
.ػزح دُذخذهات بِذاػتی ًقغ دّلتِا را در طیاطتگذاری  -6  

. هؼاًّت ػوْهی را ػزح دُذ -2   

.را ػزح دُذًْع ًظام ػزضَ خذهات در ایزاى  -3  

.طاسهاًِای هِن بِذاػتی در ػزصَ بیي الوللی را ًام ببزد -4   

ًام ببزدطاسهاًِای ارائَ کٌٌذٍ خذهات بِذاػتی در ایزاى را  -5  

 *ودف كلي جلصه طظم:
 هزاقبت ُای اّلیَ بِذاػتیآػٌائی با  

 اىذاف رفتبری جلسو ششن:
ػزح دُذ.هزاقبتِای بِذاػتی اّلیَ را  -6  

بیاى کٌذ.  2262ُذف بِذاػت بزای ُوَ تا طال  -2   

را ًام ببزد.بِذاػتی ی خذهات هزاقبتی اّلیَ  -3   

 را ًام ببزد لْیت ُای بِذاػت بزای ُوَ در قزى بیظت ّ یکنّا -4



 *ودف كلي جلصه وفتم:
آهْسع بِذاػتآػٌائی با   

 اىذاف رفتبری جلسو ىفتن:
.ُذف ّ اُویت آهْسع بِذاػت را ػزح دُذ -6  

. هذلِای هختلف آهْسع بِذاػت را ػزح دُذ -2   

.هٌاطب تزیي رّع آهْسع بِذاػت را در یک جاهؼَ خاؽ تؼییي کٌذ -3   

 ػزح دُذ.رّػِای آهْسع اًفزادی ، گزُّی ّ ُوگاًی را  -4 

 *ودف كلي جلصه وظتم:
 ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با 

 اىذاف رفتبری جلسو ىشتن:
بذاًذ.ُذف ّ اُویت ّاکظیٌاطیْى  را  -6  

را بذاًذ. ایوٌی اًْاع  -2   

ّاکظي ُا را اس ًظز جٌض بذاًذ.اًْاع  -3   

 را بذاًذًکات ضزّری جِت اًجام ّاکظیٌاطیْى  -4 
 *ودف كلي جلصه نىم:

)اداهَ(ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با   

 اىذاف رفتبری جلسو نين:
دّس ّ راٍ تجْیش ّاکظي ُا را بذاًذ. -6  

ّاکظي ُا را بذاًذ. ، هقذار، راٍ تجْیش ّ ػزایط ًگِذاری اًْاع ّاکظي  -2   

ذاًذ.هْاًغ هصزف ّاکظي ُا را ب -3   

.بذاًذّاکظي ُا را  هصزف هْارد ّیژٍ -4   

  ودف كلي جلصه دوم: *
 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِاآػٌائی با

 اىذاف رفتبری جلسو دىن:
 اُویت ػفًْتِای بیوارطتاًی را بذاًذ -6

 بذاًذ.راُِای اًتقال هیکزّارگاًیظن ُا در بیوارطتاى را  -2

 پاتْسى ُای هٌتقلَ اس بیوارطتاى بز اطاص راٍ اًتقال را بذاًذ. -3

 .هیکزّارگاًیظن ُای هظبب ػفًْت در بیوارطتاى را بذاًذ -4

 ودف كلي جلصه یازدوم:
 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِا)اداهَ(آػٌائی با 

 اىذاف رفتبری جلسو یبزدىن
 بیوارطتاًی را بذاًذ.رّع ُای کٌتزل ػفًْت ُای -6

 اُذاف ًظام هزاقبت ػفًْت ُای بیوارطتاًی  را بذاًذ.-2

 طاختار کویتَ کٌتزل ػفًْت در بیوارطتاى را بذاًذ. -3

 :ودف كلي جلصه دوازدوم*
 هذیط  بیوارطتاىبِذاػت آػٌائی با



 اىذاف رفتبری جلسو دًازدىن:
 اطتاًذارد ُای دفاظتی را بذاًذ.ػزایط بِذاػتی بخغ ُای بیوارطتاى ّ اتاق ػول ّ  -6

 اًْاع پزتُْا، اثزات سّدرص ّ دیزرص ّ تذابیز دفاظتی السم در هقابل آًِا را بذاًذ.-2

.ػْاهل ػیویایی سیاى آّر هذیط کار ّ ّطایل دفاظتی السم در هقابل آًِا را بذاًذ-3  

 *ودف كلي جلصه شیزدوم :
سبالَ ّ هْاد سائذبِذاػت آػٌائی با   

رفتبری جلسو سیسدىن:اىذاف   

را تؼزیف ًوایذ. سبالَ -6  

اًْاع  سبالَ را تقظین بٌذی ًوایذ.-2  

 بذاًذ.را دفغ سبالَ  هزادل هختلف  -3

را ًام ببزد.اًْاع رّع ُای دفغ سبالَ  -4  

.بذاًذرا ادیاء ّ باسیابی سبالَ  -5  

 *ودف كلي جلصه چىاردوم:

دزفَ ایبِذاػت آػٌائی باآػٌائی با   

رفتبری جلسو چيبردىن:اىذاف   
 اُذاف بِذاػت دزفَ ای را ًام ببزد. -6

اُذاف هؼایٌَ قبل اس اطتخذام را بیاى کٌذ.-2  

اًْاع ػْاهل سیاى آّر هْجْد در هذیط کار را ًام ببزد.-3  

اقذاهات هٌِذطی هٌاطب بزای پیؼگیزی اس بیواری ُای ػغلی را ًام ببزد. -4  

کار را ًام ببزد. ػْاهل سیاى آّر فیشیکی در هذیط -5  

.اقذاهات السم بزای دفع طالهت در کارگزاى را بذاًذ. -6  

 *ودف كلي جلصه پانزدوم:

هْاد غذایی ّتغذیَبِذاػت آػٌائی با  

 اىذاف رفتبری جلسو پبنسدىن:
ػلن تغذیَ را تؼزیف ًوایذ. -1  

ارتباط  تغذیَ با بِذاػت ّ طالهت اًظاى را بذاًذ. – 2  

تغذیَ اًظاى را بذاًذ.ػْاهل هْثز بز  -3  

 ًام ببزد ػلل طْء تغذیَ را -4

 *ودف كلي جلصه طانزدوم:
 )ادانه(آطنائي با بىداطت نياد غذائي وتغذیه

 اىذاف رفتبری جلسو شبنسدىن:
 روطىای صدیح نگىداری انياع نياد غذائي راطرح دود-6

 تغذیه صدیح درزنان بدران راتيضیح دود-2

 بدران را نیداند ندیریت نديه تغذیه درزنان-3

 ودف كلي جلصه وفدوم:



.بزًاهَ ریشی ّ هذیزیت خذهات بِذاػتیآػٌائی با   
 اىذاف رفتبری جلسو ىفذىن:

 بزًاهَ ریشی در بزًاهَ ُای بِذاػتی را بذاًذ.از   ُذف -1

 درهاًی  جاهؼَ خْد را بذاًذ. –ًیاس ُای بِذاػتی  -2

 درهاًی را بذاًذ –هزادل بزًاهَ ریشی  خذهات بِذاػتی  -3

  .را بذاًذ در ایزاى درهاًی –بزًاهَ ریشی  خذهات بِذاػتی  -4
 جلصه وجدوم:

 آزنين پایان ترم
 

 روش تدریس:

شخنراني،پرشض وپاشذ،ارائه فیلم وتصيیر ازنراخل جراخي وای نختلف وتصيیرابزاروای 

 نيرداشتفاده.

 وشایل آنيزطي:

 رایانه،وایت بيرد،دیتاپروژكتير

 
ضين نوره از  تبریخ ضبعت

 کل)درصذ

 آزهٌى رًظ

5/64-64 ىردًجلطو  

 یکجبر

62%  کٌئیس پرضع غفبىی 

65-64 ىػتنجلطو    32% ضٌاالت  

 چيبرگسینو ای

آزهٌى هیبى 

 دًره

%42 جلطو ىجذىن  ضٌاالت  

 چيبرگسینو ای

آزهٌى پبیبى 

 دًره

  62% حضٌرًغیبة  

ًغرکت درپرضع 

 ًپبضخ

حضٌرفعبل 

 درکالش

  62% ارائو  

کنفرانص 

 یبهقبلو

تکبلیف 

 دانػجٌ

 

 هقررات کالش ًانتظبرات از دانػجٌ:

غیرهٌجو،حضٌرثو هٌقع درکالش،غرکت درجلطبت پرضع عذم غیجت 

 ًپبضخ،رعبیت نظن درزهبى ارائو هطبلت ًتٌجو ثو آى

ننابع اصلي      

3-2-1جلذ  ت عوٌهیکتبة جبهع بيذاش   

 پرستبری بيذاشت جبهعو  النکستر 

 هببنی پسشکی پیشگیری گری جبى آرسترانگ هیٌز ً فٌلر 

   ، زىرا بينٌدیکبرً ایونی بيذاشت هحیط 



 EDOنبم ً اهضبی هذیر گرًه:                نبم ً اهضبی هسئٌل هحوٌد فخری           نبم ً اهضبی هذرش: 

 پیراچسشکی                      دانشکذه:

 تبریخ ارسبل :                           27/6/55تبریخ تحٌیل:               

 

 

 

 

 

 

 

 64-66شه طنبه وا شاعت:                                      بىداطت جدول زنانبندی درس 

 
ًام هذرص     جلظَ  تاریخ هْضْع جلظَ   

 اّل  آػٌائی باتاریخچَ ّ هفاُین بِذاػت فخزی

ػْاهل هْثز بز  -طالهت ّ بیواریآػٌائی باهفِْم  

 طالهتی ّ بِذاػت

جلظَ    

 دّم

ّ ططْح آى پیؼگیزیآػٌائی با   
 

جلظَ     

 طْم

 چزخَ اًتقال بیواری ُا ّ رّع کٌتزل آًِاآػٌائی با 

 

جلظَ  

 چِارم

ًظام ُا ّ طاسهاى ُای ػزضَ خذهات آػٌائی با  

 بِذاػتی درهاًی در ایزاى ّ جِاى

جلظَ  

 پٌجن

هزاقبت ُای اّلیَ بِذاػتیآػٌائی با   جلظَ   

 ػؼن

 آػٌائی با آهْسع بِذاػت 

 

جلظَ  

 ُفتن

 ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با  
 

جلظَ  

 ُؼتن

)اداهَ(ّاکظیٌاطیْىآػٌائی با   جلظَ   

 ًِن

 ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ رّع ُای کٌتزل آًِاآػٌائی با 
 

جلظَ  

 دُن

رّع ُای کٌتزل ػفًْتِای بیوارطتاًی ّ آػٌائی با  

 آًِا)اداهَ(
 

جلظَ  

 یاسدُن

 هذیط  بیوارطتاىبِذاػت آػٌائی با 
 

جلظَ  

 دّاسدُن

سبالَ ّ هْاد سائذبِذاػت آػٌائی با    
 

جلظَ  

 طیشدُن

دزفَ ایبِذاػت آػٌائی با   

 

جلظَ    

 چِاردُن

هْاد غذایی ّتغذیَبِذاػت آػٌائی با   

 

جلظَ  

 پاًشدُن

 نياد غذائي وتغذیه)ادانه(آطنائي با بىداطت  
 

جلظَ  

 ػاًشدُن

جلظَ   آػٌائی با بزًاهَ ریشی ّ هذیزیت خذهات بِذاػتی 



 ُفذُن

جلظَ   آسهْى پایاى تزم 

 ُجذُن

    

 


