
 

 دکتر انور اسدي 

 یک شنبه

  آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس، تعریف مسکن و مسکن بهداشتی -1

  آشنایی با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مزاحم در مسکن -2

  آشنایی با استانداردهاي عوامل فیزیکی در مسکن بهداشتی - 3

  )LMS(بصورت مجازي در سامانه  آشنایی با انواع آالینده هاي هواي داخل ساختمان - 4

  آشنایی با مهمترین اماکن عمومی و ضوابط بهداشتی مربوط به آنها - 5

  آشنایی با مقرارت و استانداردهاي الزم براي استخرها و گرمابه هاي عمومی -6

(مدارس، پادگان ها،  عمومی قررات و استانداردهاي الزم براي برخی دیگر از اماکنآشنایی با م -7

  )LMS(بصورت مجازي در سامانه ندامتگاهها، خوابگاهها و .. 

(گرمابه، غسالخانه،  عمومی قررات و استانداردهاي الزم براي برخی دیگر از اماکنآشنایی با م -8

  اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، مساجد و زیارتگاهها و ...

 

  آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس، تعریف مسکن و مسکن بهداشتی

  آشنایی با عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مزاحم در مسکن

 سه شنبه ها 

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی عنوان درس:

  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 5دانشجویان ترم  مخاطبان:

  شنبه ها چهار 10-12 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظري                      1 تعداد واحد:

  99-00تحصیلی سال  دومشنبه نیمسال روزهاي  8-10ساعت  زمان ارائه درس:

  دکتري تخصصی بهداشت محیط -دکتر انور اسدي مدرس:

 شیمی عمومی - فیزیک عمومی نیاز:دروس پیش



 

  آشنایی با استانداردهاي عوامل فیزیکی در مسکن بهداشتی

  )LMS(بصورت مجازي در سامانه  هاي هواي داخل ساختمانآشنایی با انواع آالینده  - 4

 آشنایی با مهمترین اماکن عمومی و ضوابط بهداشتی مربوط به آنها

 عمومی يآشنایی با مقررات و استانداردهاي الزم براي استخرها و گرمابه ها

(مدارس، پادگان ها،  عمومی از اماکنقررات و استانداردهاي الزم براي برخی دیگر آشنایی با م

  )LMS(بصورت مجازي در سامانه  ندامتگاهها، خوابگاهها و ..



 

گرمابه، غسالخانه، اماکن تهیه ( عمومی قررات و استانداردهاي الزم براي برخی دیگر از اماکنآشنایی با م

  و توزیع مواد غذایی، مساجد و زیارتگاهها و ...



 

 کتبی میان ترم

 صفري  حسینیهیوا   اسدي 



  مسکن و اماکن عمومیبهداشت  جدول زمانبندي درس:

  10الی  8عت شنبه ها سا روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
04/11/1399  

 

انور اسديدکتر  اهداف درس، سرفصل درس، تعریف مسکن و مسکن بهداشتی  

2 
11/11/1399  

 

انور اسديدکتر   عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مزاحم در مسکن  

3 
18/11/1399  

 

انور اسديدکتر  استانداردهاي عوامل فیزیکی در مسکن بهداشتی  

4 
25/11/1399  

 

انور اسديدکتر  مهمترین اماکن عمومی و ضوابط بهداشتی مربوط به آنها  

5 
2/12/1399  

 

 ياستانداردهاي الزم براي استخرها و گرمابه هاآشنایی با مقررات و 

  عمومی
انور اسديدکتر   

6 
9/12/1399  

 

(هتل ها،  عمومی قررات و استانداردهاي الزم براي برخی دیگر از اماکنم

 ندامتگاهها، مدارس، پادگان ها، خوابگاهها و ..
انور اسديدکتر   

7 
16/12/1399  

 

، گرمابه( عمومی دیگر از اماکنقررات و استانداردهاي الزم براي برخی م

 ، مساجد و زیارتگاهها و ..اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، غسالخانه
انور اسديدکتر   

8 
23/12/1399  

 

انور اسديدکتر   آلودگی هواي داخل ساختمان  

ییامتحان نها  9 انور اسديدکتر    

 

 


