بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با بهداشت محیط زيست آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  1 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 -بهداشت محيط زيست

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهی حين

-بهداشت محيط زيست و اكوسيستم را تعريف نمايد .

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

تدريس

-اجزاء و اركان اكوسيستم را نام ببرد .

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با بهداشت محیط زيست آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت 1 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 ادامه مبحث بهداشت محيطزيست

توالی چرخه مواد و زنجيره غذائی را در اكوسيستم تشريحنمايد .
تاثير انسان را بر بهداشت محيط زيست و بهداشت خاك توضيحدهد .

شناختی
شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهی حين

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

تدريس

پرسش و پاسخ

پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با بهداشت آب و فاضالب آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت 1 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو



تعريف بهداشت آب و ويژگيهاي آب آشاميدنی سالم را

شناختی

بيان كند .

بهداشت آب و فاضالب


نقش آب را در انتقال بيماريها تشريح نمايد .

شناختی



روشهاي تصفيه آب را توضيح دهد .

شناختی



انواع فاضالب را نام ببرد .

شناختی



روش تعيين درجه آلودگی فاضالب را تشريح نمايد .

شناختی



روشهاي جمع آوري  ،تصفيه و دفع فاضالب را بيان كند .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
جلسه4 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با بهداشت هوا آشنا گردد.
رئوس مطالب

-

بهداشت هوا

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

زمان---- :
حیطه



بهداشت هوا و آلودگی هوا را تعريف كند .



عوامل موثر بر آلودگی هوا را نام ببرد .



اثرات آلودگی هوا را بر انسان  ،گياهان و محيط زيست

شناختی

روشهاي مبارزه با آلودگی هوا را تفسير نمايد .

شناختی

تشريح كند .


تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

 -سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

بهداشت زباله

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

هدف کلي :دانشجو با بهداشت زباله آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



بهداشت زباله و مواد زائد را تعريف كند .



طبقه بندي زباله را بيان كند .



مراحل دفع زباله و روشهاي مختلف آنرا تشريح كند.



مراحل بازيافت را تفسير كند .



بيوگاز و موارد استفاده از آنرا بيان نمايد .

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختی
شناختی

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با بهداشت مسكن و اماکن عمومي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 -بهداشت مسكن و



بهداشت مسكن و اماكن عمومی را تعريف كند .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

اماكن عمومی



شرايط و استانداردهاي مسكن بهداشتی را بيان نمايد.

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک



عوارض ناشی از زندگی در مساكن غير بهداشتی را در

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شهر و روستا تشريح نمايد .

كوئيز

امتحان پايان ترم
شناختی
شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با بهداشت مسكن و اماکن عمومي آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه7 :
زمان----- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

سخنرانی
 -ادامه مبحث بهداشت



مسكن و اماكن عمومی

بيماريهاي منتقله از طريق جوندگان و بند پايان و

شناختی

حشرات را نام برده و شرح دهد.


روشهاي مبارزه با جوندگان و بندپايان و حشرات را
تفسير و بيان نمايد .

شناختی

بحث گروهی
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژكتور

كوئيز

وايت برد و ماژيک
پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با تغذيه و بهداشت مواد غذايي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

 -تغذيه و بهداشت مواد

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



غذايی

علم تغذيه و نقش مواد غذائی از سالمت و بيماري را
تعريف نمايد .



تقسيم بندي مواد غذائی و عوارض مهم ناشی از كمبود
مواد غذائی را نام ببرد .



اصول اساسی و مهم را در بهداشت مواد غذائی تفسير
نمايد .

حیطه

شناختی
شناختی
شناختی

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  1 :ساعت

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
جلسه9 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با تغذيه و بهداشت مواد غذايي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-ادامه

مبحث

تغذيه

بهداشت مواد غذايی

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

و




بيماريهاي شايع منتقله از را ه غذا را تشريح نمايد .
روشهاي مختلف نگهداري از مواد غذائی و اقدامات الزم
در تأمين بهداشت مواد غذائی را تفسير نمايد .

زمان---- :
حیطه

شناختی
شناختی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
جلسه10 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با سوانح و نحوه برخورد با آنها آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود


سوانح و نحوه برخورد با آنها

حادثه را تعريف نمايند و عوامل ايجاد كننده آن را

زمان--- :
حیطه

شناختی

نام ببرد.


عامل  ،ميزبان و محيط را در ايجاد سوانح شرح دهد.



ويژگيهاي تكاملی كودك كه او را در معرض حوادث

شناختی

خاص قرار می دهد را توضيح دهد.


انواع سوانح وحوادث را نام ببرد.

شناختی



حوادث ناشی از كار و صنعت را شرح دهد و علل آن

شناختی

را بيان نمايد.


حوادث خانگی را شرح دهد و علل آن را بيان نمايد.

شناختی



حوادث رانندگی را شرح دهد و علل آن را بيان

شناختی

نمايد.


مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم
شناختی

روشهاي پيشگيري از سوانح و حوادث را نام ببرد .

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
جلسه11 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با بهداشت حرفه اي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-بهداشت حرفه اي

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



بهداشت حرفه اي را تعريف نموده و اهداف و برنامه
هاي بهداشت حرفه اي را بيان كند .



تدابير الزم و استانداردهاي محيط كار را تعريف كند .



عوامل خطر شغلی را نام ببرد.

زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختی

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با بهداشت حرفه اي آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 :ساعت

رئوس مطالب

ادامه مبحث بهداشت حرفهاي

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1بيماريهاي ناشی از مواجهه با عوامل خطر شغلی را

حیطه

شناختی

تشريح نمايد .
 .2اقدامات بهداشتی جهت پيشگيري از بيماريهاي شغلی
را تفسير نمايد .

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم
شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -بالياي طبيعی و



معنی واژه  Disasterرا بيان نمايد.

در



انواع بااليا را توضيح دهد.



عوامل مؤثر بر وسعت و شدت باليا را شرح دهد.



ابعاد باليا را توضيح دهد.



مراحل مديريت باليا را نام ببرد و هر كدام را توضيح

اقدامات

الزم

شرايط اضطراري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با بالياي طبیعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

دهد.

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختی
شناختی

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه14 :

هدف کلي :دانشجو با بالياي طبیعي و اقدامات الزم در شرايط اضطراري آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود



حیطه

شناختی

كدام را توضيح دهد.

ادامه مبحث بالياي طبيعی واقدامات الزم در شرايط

نقشهاي پرستار در واكنش به باليا را نام ببرد و هر

زمان---- :



تأمين آب آشاميدنی  ،تغذيه  ،تغذيه گروههاي

شناختی

آسيب پذير  ،كنترل حشرات و جندگان  ،دفع

اضطراري

دهد.


شناختی

كه براي سرپناه بكار می روند را توضيح دهد.


ويژگيهاي آبريزگاههاي عمومی را شرح دهد.

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم

فضوالت  ،دفع زباله در شرايط اضطراري را شرح
ويژگيهاي اردوهاي چادري و همچنين ساختمانهايی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با ناقلین فیزيكي و کنترل آن آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ناقلين فيزيكی و كنترل

سخنرانی

ويدئو پروژكتور



آن (مبارزه با حشرات و

معنی واژه  Entomologyرا بيان نمايند.

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک



جوندگان و بندپايان)

بندپايانی كه از نظر پزشكی اهميت دارند را نام ببرند.

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت



بيماريهايی كه توسط بندپايان به انسان منتقل می شود را

شناختی

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

نام ببرند.

كوئيز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس تئوري پرستاري و بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 16

هدف کلي :دانشجو با ناقلین فیزيكي و کنترل آن آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-ادامه مبحث ناقلين فيزيكی



راههاي انتقال بيماري توسط بندپايان را نام ببرد.

و كنترل آن (مبارزه با



روشهاي انتقال ( مستقيم  ،مكانيكی  ،بيولوژيک ) را

حشرات
بندپايان)

و

جوندگان

شرح دهد.

و


روشهاي مبارزه با بندپايان را توضيح دهد.



مشخصات بندپايانی مانند پشه  ،مگس  ،سوسک ،
شپش  ،كک  ،ساس  ،كنه را بيان نمايد و روشهاي
مبارزه با هر كدام را شرح دهد.

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئيز

امتحان پايان ترم
شناختی
شناختی

