
 
 آستارا واحدآزاد اسالمي  دانشگاه

 :درس نام

 بهداشت محیط پرستاري  

 :كلي هدف

هدف از تدوين اين درس ، آشنايي كامل دانشجو با بررسي ، شناخت و تشخیص مشكالت بهداشتي و آسیب هاي 

معضالت بهداشتي موجود در جامعه و بهداشت محیط شهر و روستا و كسب مهارت الزم در برنامه ريزي براي حل مسائل و 

 . جامعه مي باشد تا بتواند در آينده اي نه چندان دور بعنوان پرستار بهداشت جامعه ايفاي نقش نمايد

 : ويژه اهداف

 :پايان دوره از فراگیر انتظار میرود در

و اثرات روابط )را بیان نموده و همچنین با مفهوم اكولوژي انساني  و رابطه آن با بهداشت محیط« لوژياكو»مفهوم  -1

 .و از نقش هاي مخرب انسان نیز آگاه گردد( متقابل انسان و محیط زيست

 .علل و عوامل آلودگي هوا و راههاي مقابله با آن را بشناسد -2

 .علل و عوامل آلودگي آب و راههاي مقابله با آن را شناخته و معیارهاي آب سالم را بداند -3

 .كننده خاک را توضیح دهد اهمیت بهداشت خاک را بیان نموده و منابع آلوده -4

 . با روشهاي تصفیه و دفع بهداشتي فاضالب آشنا گردد -5

 . .راههاي دفع صحیح زباله و مواد جامد را شناخته و از اثرات سوء دفع غیر بهداشتي آن آگاه گردد -6

 .خصوصیات مسكن بهداشتي را شناخته و قادر به ارزيابي سطح بهداشت محیط زندگي مردم باشد -7

 ذيه و بهداشت مواد غذايي در پیشگیري از بیماريها آگاه گردداز نقش تغ -8

با روشهاي پیشگیري از حوادث و راههاي حفظ سالمت كاركنان در محیط كار ، منزل و خارج منزل و بیماريهاي  -9

 .ناشي از شغل آشنا باشد

 .و كنترل آنها آشنا گردد( حشرات و جوندگان)با روشهاي مبارزه با ناقلین فیزيكي  -11

 .بشناسد( تشعشع ، مواد راديواكتیو، سر و صدا)هاي مقابله با آسیب هاي فیزيكي روش -11

 . آسیب هاي شیمیايي موجود در جامعه و روشهاي مقابله با آنها را توضیح دهد -12

 .خطرات و بیماريهاي شغلي مربوط به صنايع را بیان نموده و  اهمیت توجه به آنها را شرح دهد -13

و اقدامات الزم در كنترل و كاهش باليا و همچنین اقدامات بهداشت محیط در شرايط  انواع باليا را بیان نموده -14

 .اضطراري را تشريح كند

 .مسائل و معضالت بهداشتي روستا و راهبردهاي مناسب براي رفع آنها را بداند -15

، رهبري در بهداشت و كنترل برنامه هاي  با مديريت بهداشتي و نحوه سازماندهي و برنامه ريزي خدمات بهداشتي -16

 ..بهداشتي آشنا گردد

 . اولويتها و روشهاي تحقیق در پرستاري بهداشت جامعه را بشناسد -17

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : دانشجو تكالیف

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

 %41                                                                  امتحان میان ترم                 -2

 %51              امتحان پايان ترم                                                                     -3

 : كالسي تقويم

 محتواي درسي عناوين تاريخ جلسات تعداد

  اكولوژي و بهداشت محیط  1

 داشت هوابه  2

 بهداشت آب   3

 بهداشت خاک  4

 تصفیه و دفع بهداشتي فاضالب  5

 دفع بهداشتي زباله و مواد جامد  6

 بهداشت مسكن و اماكن عمومي  7

 بهداشت مواد غذايي  8

 پیشگیري از سوانح و حوادث  9

 و روشهاي مبارزه با آنها( حشرات و جوندگان)ناقلین بیماري  11

 و روشهاي مقابله با آنها( تشعشع ، مواد راديواكتیو ، صدا)اي فیزيكي آسیب ه  11

 آسیب هاي شیمیايي و روشهاي مقابله با آنها   12

 بیماريهاي شغلي  13

 اقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري  14

كشاورزي و بهداشت ، مشكالت عمده بهداشتي در مناطق )بهداشت روستا   15

 (روستايي

يت خدمات بهداشتي ، سازماندهي و برنامه ريزي در خدمات بهداشتي ، مدير  16

 رهبري در بهداشت ، ارزشیابي و كنترل در برنامه هاي بهداشتي

 

 : فهرست منابع

حسیني ، وحیده و جعفري : ترجمه. پرستاري بهداشت جامعه . استنهوپ ، مارشا و النكستر ، جنت  -1

 . 1387نشر جامعه نگر، : تهران. ني ، نسرينورجوشا

  . 1387نشر جامعه نگر ، : تهران. درسنامه پرستاري بهداشت جامعه . ايلدر آبادي ، اسحق  -2

. بهداشت جامعه  يپرستار.  ي، احمد عل ينوقاب ي، فرخ و اسد يارشد لیو سه مي، مر يالنیم ديجد -3

 .1393،  عیرف شهيانتشارات اند: تهران

انتشارات چهر ، : تهران.  3بهداشت جامعه  يپرستار.  لی، اسماع شهیو دل پ وشي، پر حلم سرشت -4

1382 . 

 .1385،  يانتشارات بشر: تهران.  يمجموعه كامل دروس پرستار. و همكاران  ترای، م يذوالفقار -5


