
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

 فرم طرح درس

 
 کاردانی-فوریتهای پزشکیمخاطبان:دانشجویان رشته             عمومی                   عنوان درس به طورکامل:بهداشت 

 واحدتئوری1:تعداد واحد

 16-11شنبه هاساعت پاسخگوئی به سواالت فرگیر:                     هشت هفته اول16-11شنبه ها  زمان ارائه درس: 
 مدرس:محمودفخری                                                       ----دروس پیش نیاز:

 
 89-81 سال تحصیلی:نیمسال دوم

 

 بعنوان یک امدادگر اورژانسدرک اهمیت انتقال بیماری های واگیروروشهای پیشگیری ازآنها هدف کلی درس:

 اهداف کلی جلسات : 
  باتعاریف ومفاهیم بهداشتی)سالمت وبیماری،بهداشت (آشنایی -1

 چگونگی سرایت بیماریهای واگیر)باتاکید بربیماری های منتقله ازراه خون وترشحات(آشنایی با -2

 اصول کلی پیشگیری ازبیماریهای واگیر آشنایی با  -3

 اصول کلی بهداشت فردی ومحیط )باتاکید برحفظ وارتقاء سالمت فردی(آشنایی با  -4

 چگونگی ضدعفونی نمودن آمبوالنس وتجهیزات موجوددرآن آشنایی با  -5

 اهداف ويژه به تفكيك اهداف کلی هر جلسه  

 
 عاریف ومفاهیم بهداشتیآشنائی با ت-1

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 واصول آنرا بیان کند.بهداشت فردی راتعریف -1

 بهداشت محیط راتعریف واصول آنرا بیان کند.-2

 سالمت وبیماری راتعریف کند.-3

 هدف کلی جلسه دوم:

 آشنائی با چگونگی سرایت بیماریهای واگیر

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 روشهای انتقال بیماریهای واگیر رابیان کند-1

 را بیان کند. راه های سرایت بیماریهای واگیر-2

 روشهای پیشگیری از سرایط بیماریهای واگیررا بیان کند.-3



 انواع روشهای جداسازی دربیماریهای واگیررابیان کند.-4

 سوم:هدف کلی جلسه 

 آشنائی با اصول کلی پیشگیری ازبیماریهای واگیر 

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 رابیان کند.انواع روشهای پیشگیری ازبیماریهای واگیر-1

 انواع روشهای پیشگیری رابیان کند.-2

 هدف کلی جلسه چهارم:

 آشنِائی اصول کلی بهداشت فردی )باتاکید برحفظ وارتقاءسالمت فردی(   

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد: 

 

 بهداشت فردی راتعریف کند.-1

 بهداشت سیستمهای مختلف بدن رابیان کند.-2

  هدف کلی جلسه پنجم:

 آشنائی بااصول کلی بهداشت محیط )باتاکید برحفظ وارتقاء سالمت فردی(رابشناسد.

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:دانشجو بایستی:

 بهداشت محیط راتعریف کند.-1

 عوامل محیطی موثربرسالمت وبهداشت رابیان کند.-2

  هدف کلی جلسه ششم:

 آشنائی باچگونگی ضدعفونی نمودن آمبوالنس وتجهیزات موجوددرآن 

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 تجهیزات پزشکی داخل آمبوالنس رانام ببرد-1

 نحوه گندزدائی )درصورت لزوم استریل کردن(هرکدام ازتجهیزات داخل آسانسور را بیان کند.-2

 هدف کلی جلسه هفتم:

 درآن  نی نمودن آمبوالنس وتجهیزات موجودآشنائی باچگونگی ضدعفو

 در پایان کالس دانشجو قادر باشد:

 ائی وضدعفونی را نام می برد.زدتفاده درگندانواع مواد مورداس-1

 ران رابیان می کند.حانواع روشهای ضدعفونی وگندزدائی درشرایط ب-2

 هدف کلی جلسه هشتم:



 درفوریتهای پزشکیارائه کنفرانس مربوط به بهداشت عمومی 

 اف رفتاری بهداشت عمومی درفوریتهای پزشکی کنفرانس ارائه می کند.ددانشجو درزمینه یکی ازاه

 منابع اصلی:
 1315،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛زمستان1عالی پور،لیلی وهمکاران،پرستاری بهداشت جامعه-1
 1313بهنودی.زهرا،بهداشت محیط،تهران، انتشارات بشری -2
پروس انت ،گندزدائی ودفع پسماندهای بیمارستانی ،ترجمه حسن انصاری وفربدعبادی فردآذر.تهران انتشارات -3

 1312سماط.
 1398محمدی.رخشنده،پرستاری بهداشت جامعه،تهران،نشرنی-4

 

 روش تدریس:

 سخنرانی،پرسش وپاسخ،ارائه فیلم وتصویردرمورد عناوین درس بهداشت عمومی

 وزشی:رایانه دیتا پروژکتور،وایت بورد وماژیک وایت بوردوسایل کمک آم

 ساعت           تاریخ         سهم نمره ازکل    روش          آزمون         

  هردوجلسه یکبار  %02           پرسش شفاهی کوئیز

 02/10-02/10 89-4-12 %02           رگزینه ایاسواالت چه آزمون پایان دوره

حضوروغیاب وشرکت  حضورفعال درکالس 
 درمباحث گروهی

           02%   

   %12            ارائه کنفرانس تکالیف دانشجو

 

عدم غیبت غیرموجه،حضور به موقع درکالس ،شرکت درجلسات پرس وپاسخ،رعایت نظم  مقررات کالس وانتظارات ازدانشجو:

 به آن درزمان ارائه مطالب وتوجه

 

 دانشکده: EDOنام وامضای مدیرگروه:                نام وامضای مسئول                    نام وامضای مدرس:            

                                                             تاریخ تحویل:

 
     
 16/11/89تاریخ ارسال:   

  بله                خیر            تایید مدیرگروه:طرح درس برای اولین بارتدوین شده:   آیا

 

 14-16جدول زمانبندی درس بهداشت دراتاق عمل                                 سه شنبه ها ساعت 

 نام مدرس        موضوع جلسه                           تاریخ    جلسه

 محمودفخری       آن.تعریف بهداشت محیط واصول آنتعریف بهداشت فردی واصول  13/11/89 اولجلسه 

 آشنائی با چگونگی سرایت بیماریهای واگیر 29/11/89 جلسه دوم
 

 محمودفخری      

 آشنائی با اصول کلی پیشگیری ازبیماریهای واگیر  4/12/89 جلسه سوم
 

 محمودفخری      

 محمودفخری       آشنِائی اصول کلی بهداشت فردی )باتاکید برحفظ وارتقاءسالمت فردی(    11/12/89 جلسه چهارم
آشنائی بااصول کلی بهداشت محیط )باتاکید برحفظ وارتقاء سالمت  11/11/89 جلسه پنجم

 فردی(رابشناسد.
 محمودفخری      



 

 آشنائی باچگونگی ضدعفونی نمودن آمبوالنس وتجهیزات موجوددرآن  19/1/81 جلسه ششم
 

 محمودفخری      

 محمودفخری       شنائی باچگونگی ضدعفونی نمودن آمبوالنس وتجهیزات موجوددرآن 24/1/81 جلسه هفتم
دانشجو درزمینه یکی ازاهذاف رفتاری بهداشت عمومی درفوریتهای  31/1/81 جلسه هشتم

 کنفرانس ارائه می کند.پزشکی 
 

 محمودفخری      

  آزمون پایان ترم  

 


