بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت جامعه
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با تاريخچه پرستاري سالمت جامعه 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  1/5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

تاریخچه پرستاار
جا عه

ستت

عمو ی را توضیح دهد.

 -1تاریخچه و روند بهداش
 -2تاریخچه پرساار ست
 -3پرساار ست

را شرح دهد.

جا عه را تعریف کند.

 -4برخی از شخصیاها

هم و تاثیرگذار بر پرساار را نام ببرد.

 -5فعالیاها پرساار ست

جا عه را توضیح دهد.

شناخای

-سخنرانی

شناخای

-بحث گروهی

وای

شناخای

-پرسش و پاسخ

پاور پوین

شناخای
شناخای

ویدئو پروژکاور
برد و اژیک

پرسش شفاهی حین
تدریس
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با گستره کاري پرستار سالمت جامعه گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  1/5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

ست

گساره
جا عه

کار

پرساار  -1گساره حیطه کار پرسااران ست

را تشریح کند.

شناخای

سخنرانی

ویدئو پروژکاور
برد و اژیک

بحث گروهی

وای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

پرسش شفاهی حین
تدریس
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با نقشها و فعالیتهاي پرستار سالمت جامعه در تیم سالمت آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  1/5 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 نقشها و فعالیاهاست

پرساار -1نقشها و عملکردها اصلی پرساار ست

جا عه در تیم ست

شناخای

سخنرانی

و پرساار بالین را با هم قایسه کند.

شناخای

بحث گروهی

وای

بانی بر جا عه و پرساار جا عه حور را با

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

-2عملکرد پرساار ست
-3دو فهوم پرساار
هم قایسه کند.

را نام ببرد.

ویدئو پروژکاور

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با سالمت و طیف سالمت و بیماري آشنا گردد.
رئوس مطالب

 -ست

و طیف ست

بیمار بهداشای

و .1

زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

فاهیم خالف رتبط با ست ای و بیمار را تعریف کند.

شناخای

 -سخنرانی

شناخای

-بحث گروهی

شناخای

-پرسش و پاسخ پاور پوین

 .2الگوها ست ای را تعریف کند.
 .3طیف ست

و بیمار را ترسیم کند.

 .4عوا ل وثر بر ست ای را نام ببرد.

شناخای

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور
وای

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

هدف کلي :دانشجو با تعريف سطوح پیشگیري و راهبردهاي مرتبطآشنا گردد.
رئوس مطالب

 تعریف سطوح پیشگیرراهبردها

رتبط

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

و -1سیر طبیعی بیمار را بنویسد.
-2پیشگیر را تعریف کند.
-3سطوح پیشگیر را با هم قایسه کند.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور

شناخای

سخنرانی

شناخای

بحث گروهی

وای

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت جامعه
تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

 .1اهداف عمده کنفرانس بینالمللی راقباها اولیه بهداشای

شناخای

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با مراقبتهاي اولیه بهداشتي آشنا گردد.
رئوس مطالب

در آلماآتا را بیان کند.

راقباها اولیه بهداشای

 .2اولویاها بهداشای بهداش

برا همه در قرن  21را تعیین

شناخای

کند.
.3

سخنرانی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور

بحث گروهی

وای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

راقب ها اولیه بهداشای را تعریف کند.

شناخای

 .4سطوح راقب ها اولیه بهداشای را نام ببرد.

شناخای

 .5اصول راقب ها اولیه بهداشای را نام ببرد.

شناخای

 .6اجزا اصلی راقب ها اولیه بهداشای را نام ببرد.

شناخای

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس پرستاري سالمت جامعه
جلسه7 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با نظريه و الگوهاي حفظ و ارتقاء سالمت آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -1سه دل آ وزش بهداش

را نام ببرد.

نظریه و الگوها حفظ و ارتقاء  -2حیطهها
ست
 -3کاربرد دلها بهداشای را با ذکر ثال توضیح دهد.
دل اعاقاد بهداشای را شرح دهد.

زمان----- :
حیطه

شناخای
شناخای
شناخای

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

روش ارائه درس

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور
وای

کوئیز

برد و اژیک

پاور پوین
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با پرستار و اقتصاد سالمت آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

پرساار و اقاصاد ست

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1رابطه اقاصاد با پرساار و راقب
 .2عرصه ها

بهداشای را بیان کند.

ورد بحث در اقاصاد ست

 .3نقش پرساار در اقاصاد ست

را بیان کند.

را ذکر کند.

 .4تئور ها اقاصاد خرد و کتن را توضیح دهد.
 .5عوا ل اصلی تاثیرگذار بر هزینهها

راقب

بهداشای را

شخص کند.
 .6نقش دول

و سایر پرداخ کنندگان شخص ثالث را در تا ین

بودجه راقب

بهداشای ،تجزیه و تحلیل کند.

 .7سطوح پیشگیر

رتبط با اقاصاد ست

را ارزیابی کند.

حیطه

روش ارائه درس

سخنرانی

مدت  1/5 :ساعت
وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور

شناخای

بحث گروهی

وای

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

شناخای
شناخای
شناخای
شناخای
شناخای

مكان :کالس -----

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

هدف کلي :دانشجو با پويايي گروه آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1گروه را تعریف کند و اهمی
پویایی گروه

 .2اهمی

گروهها را بنویسد.

کار پرساار با گروه را توضیح دهد.

 .3پویایی گروه را تعریف کند.
 .4گروهها اجاماعی را بر حسب نقش و عملکرد،وسع
ابعاد،وضعی

و

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناخای
شناخای

بحث گروهی

وای

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

شناخای
شناخای

و نقش پرساار در هر یک را شخص نماید.
 .6ویژگیها گروه را نام برده و در ورد هریک توضیح دهد.

شناخای

و نفی گروه را شرح دهد.

شناخای

 .7نکات ثب

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

سخنرانی

ساز انی و تداوم دساهبند نماید.

 .5انواع گروههایی که پرساار با آنها تماس دارد را تعیین نموده

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

 .8در ورد همبساگی و لزوم آن در گروه اظهارنظر کند.

شناخای

 .9تعداد عضو ناسب برا تشکیل گروه را شخص نماید.

شناخای

 .10کنش و واکنش در گروه را توضیح دهد.

شناخای

ویدئو پروژکاور

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با کار با گروههاي آسیب پذير آشنا گردد.
رئوس مطالب

کار

با

آسیب پذیر

گروهها

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

.1

فهوم جمعیاها آسیبپذیر را تعریف کند.

 .2عوا ل اعدد فرد و اجاماعی وثر بر آسیبپذیر را بررسی

زمان--- :
حیطه

.3

 .4درباره شکتت بهداشای ناشی از هاجرت بحث کند.
.5

فهوم فقر را تجزیه و تحلیل کند.

 .6عوا لی که ساله فقر را تح تاثیر قرار یدهد،توصیف کند.
 .7اثرات فقر بر رو ست

و رفاه افراد خانوادهها و جوا ع را ورد

شناخای
شناخای
شناخای
شناخای
شناخای
شناخای

بحث قرار دهد.
.8

فهوم بیخانمانی را تجزیه و تحلیل کند.

 .9عوا ل حیطی،فرهنگی،سیاسی و اجاماعی که ساله بیخانمانی

شناخای
شناخای

را تح تاثیر قرار یدهند ،توصیف کند.
 .10نقش پرسااران بهداش
را شرح دهد.

جا عه در رابطه با گروهها آسیب پذیر

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناخای

کند.
فهوم هاجرت را تعریف کند.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

شناخای

سخنرانی

ویدئو پروژکاور

بحث گروهی

وای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با عوامل تعیین کننده هاي سالمت (زيستي ،فرهنگي ،اجتماعي و )...آشنا زمان---- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

گردد.
رئوس مطالب

عوا ل تعیین کننده ها
ست

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

عوا ل زیسای تعیین کننده ست

را نام ببرید.

(زیسای ،فرهنگی-2 ،عوا ل فرهنگی تعیین کننده ست

اجاماعی و )...

 -3عوا ل اجاماعی تعیین کننده ست

را نام ببرید.
را نام ببرید.

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور

شناخای

-سخنرانی

شناخای

-بحث گروهی

وای

شناخای

-پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با نظام هاي ارائه دهنده خدمات سالمت آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

رئوس مطالب

-

نظام ها

خد ات ست

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

ارائه دهنده

روش ارائه درس

سخنرانی
 .1نظا ها

هم بهداشای در عرصه بینالمللی را نام ببرد.

 .2نظا ها چندجانبه را با دوجانبه و خصوصی قایسه کند.
 .3عملکرد ساز ان جهانی بهداش

را توضیح دهد.

 .4اساراتژ یونیسف در انقتب ست ای کودکان ( )GOBIرا

 .7اولویاها

طرح در سیسام شبکه بهداشای را نام ببرد.

ویدئو پروژکاور

شناخای

بحث گروهی

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

شناخای
شناخای
شناخای

ایران را نام ببرد.
 .6سیسام شبکه بهداشای در انی را توضیح دهد.

آموزشي

تكمیلي دانشجو

وای

شرح دهد.
 .5حداقل سه ساز ان عرضهکننده خد ات بهداشای در انی در

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

شناخای
شناخای

ا احان سامر

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

اصول نیازسنجی بهداش
جا عه

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1اصول نیازسنجی بهداش

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با اصول نیازسنجي بهداشت جامعه آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

جا عه را بشناسد.

شناخای

سخنرانی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ویدئو پروژکاور

بحث گروهی

وای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه14 :

هدف کلي :دانشجو با ايمن سازي آشنا گردد.
رئوس مطالب

-ایمن ساز

زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 -1انواع ایمنی را نام ببرد.
 -2اهمی

واکسیناسیون را شرح دهد.

 -3انواع واکسن را از نظر اهی

نام ببرد.

 -4نکاتی را که بایسای در ا ر واکسیناسیون رعای

نمود،

حیطه

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناخای

سخنرانی

شناخای

بحث گروهی

وای

شناخای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

شناخای

شرح دهد.
 -5نظور از زنجیره سرد را بیان نماید.

شناخای

 -6وارد نع صرف واکسنها را نام ببرد.

شناخای

 -7وارد ویژه صرف واکسنها را شرح دهد.

شناخای

 -8آ وزشها الزم در ورد هر کدام از واکسنها را توضیح

شناخای

دهد.

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

ویدئو پروژکاور

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

جلسه15 :

هدف کلي :دانشجو با پرستاري بهداشت مدارس آشنا گردد.
رئوس مطالب

زمان--- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

سخنرانی

ویدئو پروژکاور

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

پرساار
دارس

بهداش

 .1انواع خالف خد ات بهداش

درسه و برنا هها بهداشای

شناخای

اناسب آن را توضیح دهد.
.2

راقب ها پرساار ارائهشده در دارس را از نظر سطوح
اولیه،ثانویه و سطح سوم پیشگیر تجزیه و تحلیل کند.

 .3اساانداردها

حیط فیزیکی درسه را نام ببرد.

 .4وظایف ربی بهداش

درسه را شرح دهد.

شناخای
شناخای
شناخای
شناخای

بحث گروهی

وای

پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

بسمه تعالي

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

هدف کلي :دانشجو با -اهمی

نقش پرساار در حفظ و ارتقاء ست

جلسه 16
و رشد کودک (پیشگیر

زمان--- :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  1/5 :ساعت

از عوارض زیسای ،فرهنگی و اجاماعی)
آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

-اهمی

نقش پرساار در حفظ

و ارتقاء ست

و رشد کودک

(پیشگیر از عوارض زیسای،
فرهنگی و اجاماعی)

 .1ویژگیهای مهم تکامل جسمی و روانی اجتماعی کودکان
را توصیف کند.
 .2نقش پرستار را بررسی کند و در مورد مداخالت مناسب
برای ارتقاء و حفظ سالمت کودکان به عنوان یک فرد بحث
و گفتگو کند.
 .3در مورد مشکالت عمده سالمتی در کودکان بحث و
گفتگو کند.

شناخای
شناخای

-سخنرانی

ویدئو پروژکاور

-بحث گروهی

وای

-پرسش و پاسخ

پاور پوین

کوئیز

برد و اژیک
ا احان پایان ترم

شناخای
شناخای

شناخای

