
 بهداشت دانشکده

 (3بهداشت محیط ): طرح درس
 (3) بهداشت محیط عنوان درس :

 عمومیبهداشت پیوسته کارشناسی  پنجمترم و  ناپیوسته کارشناسی سومدانشجویان ترم  :مخاطبان

 ها شنبهیک 10-11  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:            (6/0)سهم استاد  نظری واحد 1 تعدادواحد:

 :   ارائه درس زمان

  عمومی(بهداشت پیوسته کارشناسی  پنجمترم ) 89 -88سال تحصیلی  دومیمسال ن هفته دوم 8شنبه  سه روزهای16الی  11عت سا

 عمومی(بهداشت ناپیوسته  کارشناسی سومترم ) 89 -88سال تحصیلی  اولیمسال ن دومهفته  8شنبه سه روزهای 18الی  16عت سا

 ( مهندسی بهداشت محیطPh.Dدکتری تخصصی ) -افذدکتر امیرحسین ن :مدرس

 ندارد :س  پیش نیازودر
 هدف کلی درس :

 آشنایی،  آنها کنترل چگونگی و هوا های آلاینده – عمومی اماکن و مسکن بهداشت استانداردهای با آشنایی

 آنها کنترل و یونساز غیر و یونساز یهاپرتو با دانشجویان
 

 جلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات: )جهت هر 

 مسکن بهداشتاهمیت  -1

 بهداشتی غیر مسکندر زندگی  از ناشی عوارض  -1

 یک مسکن بهداشتی یشاخص ها و هااستاندارد -3

 بهداشت محیط اماکن عمومی و نقش آن در بهداشت عمومی جامعه -1

 خصوصیات آلاینده های هواو آلودگی هوا اهمیت  -5

 اثرات جهانی آلودگی هواو  (AQIهوا ) تیفیشاخص ک -6

 مصنوعی و طبیعی یپرتوزا منابع و پرتوها نواعا -9

 جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز و غیر یونساز و روشهای کنترل آنها -8

 

 :جلسه هر کلی افداه تفکیک به ویژه افداه
 هدف کلی جلسه اول:

 کنند. تشریحرا  مسکن بهداشتاهمیت دانشجویان بتوانند  -1
 اهداف ویژه جلسه اول:

 کنند. تعریفرا  مسکن بهداشتدانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند. بهداشتی مسکن یک در لازم استانداردهایدانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند. بهداشتی مسکنیک  اصول مورد توجه دردانشجویان بتوانند  -1-3

 هدف کلی جلسه دوم:

 توضیح دهند.را  بهداشتی غیر مسکندر زندگی  از ناشی عوارضدانشجویان بتوانند  -1

 هداف ویژه جلسه دوم:ا

 را طبقه بندی کنند. بهداشتی غیر مسکن یک زندگی در از ناشی حوادثدانشجویان بتوانند  -1-1

 .نام ببرندرا مسکن  بودن استاندارد غیر مرتبط با مختلف بیماریهایدانشجویان بتوانند  -1-1

 د.مسائل و مشکلات ناشی از آلودگی هوای داخل مسکن را تشریح کنندانشجویان بتوانند  -1-3

 
 

 هدف کلی جلسه سوم:



 را بیان کنند. یک مسکن بهداشتی یشاخص ها و هااستاندارددانشجویان بتوانند   -1

 اهداف ویژه جلسه سوم:

را  یک مسکن بهداشتیدر  حرارت و نور،آب ، فاضلاب، تهویه هایاستاندارددانشجویان بتوانند  -1-1

 توضیح دهند.

 ا توضیح دهند.ر یک مسکن بهداشتی یشاخص هادانشجویان بتوانند  -1-1

 
 هدف کلی جلسه چهارم:

 را توضیح دهند. بهداشت محیط اماکن عمومی و نقش آن در بهداشت عمومی جامعهدانشجویان بتوانند  -1

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 را توضیح دهند. رستورانها بهداشت مورد در کلیاتیدانشجویان بتوانند  -1-1

 دهند. را شرح عمومی های گرمابه مدارس و شتهای بهدا نامه آیین و مقرراتدانشجویان بتوانند  -1-1

 دهند. را شرح های استخرهای شنا نامه آیین و مقرراتدانشجویان بتوانند  -1-3

 دهند. را شرح های بیمارستانها نامه آیین و مقرراتدانشجویان بتوانند  -1-1

 

 )با هماهنگی اداره آموزش( دورهامتحان میان 

 
 هدف کلی جلسه پنجم:

 را شرح دهند. خصوصیات آلاینده های هواو آلودگی هوا همیت ادانشجویان بتوانند  -1

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

انواع قوانین مستقیم و  آلودگی هوا و تاریخچهتعریف و  کلیاتی در مورددانشجویان بتوانند  -1-1

 یان کنند.بآلودگی هوا غیرمستقیم موجود در زمینه های مختلف 

 کنند.بیان  را پاك هوای ترکیبدر زمینه پارامترهای مورد نظر دانشجویان بتوانند  -1-1

 کنند.طبقه بندی  را آن از ناشی خطرات و هوا های آلایندهدانشجویان بتوانند  -1-3

 هوا را نام ببرند. یها ندهیآلا دیبتوانند خصوصیات و منابع تول انیدانشجو -1-1

 نام ببرند. را یائیمیفتوش یدانهایو اکس CO ،2COاز  یو اثرات ناش اتیبتوانند خصوص انیدانشجو -1-5

 کنند. حیهوا را تشر یمربوط به آلودگ ینامه ها و مصوبه ها نیبتوانند آئ انیدانشجو -1-6
 

 هدف کلی جلسه ششم:

 را تشریح کنند. اثرات جهانی آلودگی هواو  (AQIهوا ) تیفیشاخص کدانشجویان بتوانند  -1
 اهداف ویژه جلسه ششم:

گوگرد،  اکسیددانشجویان بتوانند منابع تولید و خصوصیات سایر آلاینده های هوا شامل دی  -1-1

 را توضیح دهند.ها  هیدروکربن معلق و ذرات اکسیدهای ازت،

 دانشجویان بتوانند نحوه تشکیل آلاینده های ثانویه را توضیح دهند. -1-1

 را توضیح دهند. AQIدانشجویان بتوانند نحوه استفاده از شاخص  -1-3

بتوانند اثرات آلاینده های هوا بر سلامت انسان، گیاهان و اشیاء و بیماریهای حاصل از آنها را  انیدانشجو -1-1

 دهند. حیتوض

بتوانند اثرات جهانی آلودگی هوا شامل: تخریب لایه ازن، گازهای گلخانه ای، گرم شدن هوا، و  انیدانشجو -1-5

 دهند. حیراههای پیشگیری از آنها را توض

 

 لسه هفتم:هدف کلی ج

 را طبقه بندی کنند. مصنوعی و طبیعی یپرتوزا منابع و پرتوها انواعدانشجویان بتوانند  -1



 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 را توضیح دهند.انواع پرتوها منابع تولید و خصوصیات دانشجویان بتوانند  -1-1

 توضیح دهند.را  تابش پرتوهای مختلف و اهمیت آنهانحوه دانشجویان بتوانند  -1-1

 را توضیح دهند.واحدهای متداول برای اندازه گیری پرتوها ویان بتوانند نحوه استفاده از دانشج -1-3

 
 هدف کلی جلسه هشتم:

 را تشریح کنند. جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز و غیر یونساز و روشهای کنترل آنهادانشجویان بتوانند  -1

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 بیماریهای و انسان سلامت بر رتوهای یونساز و غیر یونسازبهداشتی پ اثرات دانشجویان بتوانند -1-1

 را توضیح دهند. آنها از حاصل

 را توضیح دهند. یونساز و غیر یونسازپرتوهای  روشهای کنترلدانشجویان بتوانند  -1-1

 هدف کلی جلسه نهم:

 ییامتحان نها -1
 اهداف ویژه جلسه نهم:

 جمع بندی مطالب و ارزشیابی -1-1

 
 باشددر پایان دانشجو قادر 

 را بیان نماید. تعریف بهداشت مسکن و استانداردهای مسکن بهداشتی -1-1

 را تشریح کند. شاخصهای بهداشتی در اماکن عمومی مختلف -1-3

 را توضیح دهد. منابع ، خصوصیات و اثرات آلاینده های مختلف هوا -1-1

 را توضیح دهد. یونساز و غیر یونسازپرتوهای  روشهای کنترلو  بهداشتیاثرات  -1-5

 

 منابع:

 1381 ،چهر انتشارات پیشه، دل اسماعیل سرشت، حلم پریوش محیط، بهداشت مبانیو  اصول  -1

 1385 ،ارجمند انتشارات حاتمی دکترحسین دوم جلد عمومی بهداشت جامع کتاب -3

  1381 ،آیلار انتشارات دبیری مینو دکتر، خاك( . آب . زیست )هوا محیط آلودگی -1

 سخنرانی، بحث گروهی روش تدریس:

 ویدئو پروژکتور -وایت برد آموزشی :وسایل 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون
  پایان ترم 80 کتبی آزمون پایان ترم

مشارکت در  حضور فعال در کلاس

 بحثهای گروهی

 

  در طول ترم 10

 

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 اس حضور مرتب و به موقع در کل -1



 مشارکت در بحثهای گروهی -1

 انجام تکالیف ارائه شده -3

 
 
 

 

 دکتر حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول     دکتر پیرصاحب نام و امضای مدیر گروه:     دکتر نافذ نام و امضای مدرس:

 یخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تار

 



 (3بهداشت محیط ) :جدول زمانبندی درس

 18الی  16و  16الی  11عت ها سا سه شنبه روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 16/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ بهداشت مسکن

1 13/11/1389 
 

 رحسین نافذدکتر امی در مسکن غیر بهداشتی یحوادث ناشی از زندگ

3 30/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ مسکن بهداشتی یاستانداردها و شاخصها

1 9/11/1389 
 

بهداشت محیط اماکن عمومی و نقش آن در 

 بهداشت عمومی جامعه

 دکتر امیرحسین نافذ

  )با هماهنگی اداره آموزش( دورهامتحان میان   

5 11/11/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ ه های هواآلودگی هوا و خصوصیات آلایند

6 11/11/1389 
 

اثرات جهانی آلودگی و  (AQIهوا ) تیفیشاخص ک

 هوا

 دکتر امیرحسین نافذ

9 10/1/1388 
 

 دکتر امیرحسین نافذ طبیعی و مصنوعی یانواع پرتوها ، منابع پرتوزا

8 19/1/1388 
 

جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز و غیر یونساز و 

 ترل آنهاروشهای کن

 دکتر امیرحسین نافذ

8 3/1/1389 
 

 دکتر امیرحسین نافذ ییامتحان نها

 


