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 مقدمه:

مسکن از اهمیت شایانی در کیفیت زندگی برخوردار است بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی 

محیط زیست استفاده میکند بهداشت مسکن عبارت از ساختمان فیزیکی که انسان به عنوان سر پناه و 

و تمام خدمات ضروری، تسهیالت و لوازم مورد نیاز یا مطلوب برای سالمت جسمی، روحی، روانی و 

اجتماعی خانواده و فرد را دارا باشد. بنابراین مسکن باید بتواند تمام نیازهای فیزیکی،جسمی، روحی و 

تلقی شده و عاملی جهت انتقال بیماری  روانی را تامین کند.در غیر این صورت مسکن غیر بهداشتی

های جسمی و روانی خواهد بود. در این درس مسکن مناسب از نظر بهداشتی که بتواند نیازهای 

فرد را براورده نماید مورد بحث قرار میگیرد و استانداردهای مربوط به عوامل مختلف در مسکن  مختلف

ی از اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد ارائه خواهد شد همچنین جوانب بهداشت محیط تعداد

واجد اهمیت بیشتری می باشد مانند استخرهای شنا،  غذایی که رعایت اصول بهداشت محیط در آنها

 .اردوگاهها نیز مورد بحث قرار میگیرد هتل و رستوران ها و مساجد و

 

 

 کارشناسی بهداشت محیط مقطع و رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:        بهداشت اوز     دانشکده : 

 واحد 1 :  تعداد واحد بهداشت مسکن و اماکن عمومی   :  نام درس

 نظری نوع واحد :

میکروب  -شیمی عمومی -فیزیک عمومی پیش نیاز:

 شناسی عمومی

 11-11چهارشنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

 

 مهندس بریزی مسئول برنامه :  

 مهندس بریزی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 مهندس بریزی تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 
  تعریف مسکن و مسکن بهداشتی ،اصول بهداشت مسکن 

 تامین آب بهداشتی و دفع مواد زائد و فاضالب از منازل و تامین نور برای مسکن 

     تامین نور برای منازل و برقراری تهویه مناسب 

 روشهای تهویه در مسکن و صدا در مسکن   

  ابعاد مناسب فضاهای مختلف مسکن و رهنمودهایWHO  در مورد مسکن بهداشتی ،تعریف اماکن عمومی ،بهداشت

 اماکن )مدارس(

   اصول بهداشت محیط استخرهای شنا و شناگهای طبیعی 

 ها و رستورانها بهداشت بیمارستانها ،بهداشت اردوگاهها ،بهداشت ندامتگاهها و زندانها ،بهداشت هتلها ،مسافرخانه   

 ها ،کشتارگاهها ،بهداشت اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی ،غسالخانهها  بهداشت مساجد و زیارتگاهها ،گرمابه 

 

 هدف كلي 

 
 دانشجو از مشخصات و اهمیت مسکن بهداشتی مطلع شده و با اصول بهداشت مسکن آشنا میشود

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  نماید .عوارض سوء ناشی از زندگی در اماکن غیربهداشتی را بیان 

 .مطالعات علمی مرتبط با اثرات سو اماکن غیربهداشتی را در مقایسه با اماکن بهداشتی شرح دهد 

   .اصول بهداشت مسکن را بتواند بیان نماید 

 .تاثیر مسکن برای حفاظت در برابر بیماریهای واگیردار و مزمن ،مسمومیتها و صدمات را بیان نماید 

 تماعی و روانی و بهبود وضعیت زندگی را شرح دهد.تاثیر مسکن در کاهش فشارهای اج 

 
 هدف كلي 

 دانشجویان با اصول تامین آب بهداشتی و دفع مواد زائد و فاضالب از منازل و تامین نور برای مسکن آشنا شوند

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  مسکن را درك کرده و بیان نمایدنکات حائز اهمیت در رابطه با تأمین آب بهداشتی در   . 

    .اصول جمع آوری و دفع فاضالب در مسکن را درك نماید 

   .نکات حائز اهمیت در خصوص لوله کشی فاضالب در داخل مسکن را درك کرده و بیان نماید 

    .اصول جمعآوری ،نگهداری و دفع مواد زائد جامد در مسکن را شرح دهد 

 ا شرح دهد.اهمیت روشنایی در مسکن ر 

 . منابع تامین روشنایی در مسکن را با ذکر مزایا و معایب هر کدام بیان نماید 

 

 هدف كلي 

 
با اصول تامین نور ،کمیتهای روشنایی و میزان روشنایی مناسب برای قسمتهای مختلف ساختمان آشنا شده و اصول تهویه ساختمان را 

   شرح دهد.

 



 

  اهداف اختصاصي 
 

 دوره باید بتواند: دانشجو  در پایان
 با انواع المپهای تامین کننده نور مصنوعی در ساختمان آشنا شوند. ▪

( و فوت کندل و LUXبا کمیتهای روشنایی نظیر میزان نور یا شار نوری ،زاویه فضایی ،شدت نور ،شدت روشنایی ،لوکس)  ▪

درصد انعکاس نور توسط مواد مختلف و برای قسمتهای مختلف ساختمان را  درخشندگی آشنا شده و بتواند آنها را شرح دهد .

 بیان نماید .

 میزان روشنایی مناسب برای فضای مختلف مسکن را بیان نماید. ▪

 تاثیر رنگهای مختلف در منازل و قسمتهای مختلف آن را بر انسان شرح دهد. ▪

 اهمیت تهویه و اصول آن را در منازل شرح دهد.
 

 هدف كلي 
 نایی با تهویه مطبوع در مسکنآش

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 
 انشجو با روشهای مختلف تهویه) طبیعی و مصنوعی ،انواع روشهای تهویه مصنوعی( آشنا شده و بتواند آنها را شرح دهد د 

 . میزان تهویه الزم برای قسمتهای مختلف مسکن را بیان نماید 

  رطوبتی هوایی که تنفس میشود را بیان نماید.ارزش 

 .اهمیت صدا در مسکن را شرح دهد 

  کمیتهای فیزیکی مرتبط با صدا نظیر توان صوت ،فشار صوت ،تراز فشار صوت ،تراز شدت صوت ،شدت صوت و بلندای صدا را درك

 کرده و شرح دهد.

 میزان جذب صدای یک سطح را شرح دهد 

 اکنین را شرح دهد .اثرات سر و صدا بر سالمت س 

 .کنترل سر و صدا را در منازل شرح دهد 

   رهنمودهای حداکثر مجاز صدا را بیان نماید.

 هدف كلي 

 
در مورد مسکن بهداشتی آشنا شده و بتواند اماکن عمومی را  WHOدانشجو با ابعاد مناسب فضاهای مختلف مسکن و رهنمودهای 

   تعریف نماید. همچنین بهداشت مسکن در مدارس را شرح دهد .
  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 
 .دانشجو بتواند ابعاد مناسب فضاهای مختلف مسکن را بیان نماید 

  رهنمودهایWHO .در مورد مسکن بهداشتی را بیان نماید 

 . بتواند اماکن عمومی را تعریف نماید 

 . محل و مساحت مناسب مدارس را بیان نماید 

 .نکات بهداشتی مرتبط با کالسهای درسی مدارس را شرح دهد 

 . مشخصات سرویسهای بهداشتی برای مدارس را شرح دهد 

 ان نماید .روشنایی مناسب در قسمتهای مختلف مدارس را بی 

  



 روش آموزش 
 

اسالید( انجام می گیرد .در طول  -آموزش به روش سخنرانی و روش های تعاملی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر

      جلسه آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد.

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :مهندس بریزیاساتیدمربوطه 
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  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

  01امتحان پایان ترم% 

  11امتحان میان ترم% 

  11های کالسی  پروژه% 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 آزمون ميان ترم 

  آزمون پایان ترم 
 

 

 مقررات 

   01حداقل نمره قبولي                                      

 1          تعداددفعات مجاز غيبت در كالس            

 

 
 

 

 

 

 



 

 بهداشت مسکن و اماکن عمومی درس زمانبندی جدول

تاريخ 

 ارائه

 ساعت

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

تعریف مسکن   01-01 01/00/89

و بيان اصول 

 بهداشت مسن 

مهنکککدس 

 بریزی

سخنرانی،  

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

12/00/89 01-01 
تکامي  آ  و 

و دفککککککع 

بهداشکککک   

 فاضال  مسن 

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

تهویه مطبوع  01-01 21/00/89

مسکککککککن  

 بهداش  

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

نککککککور و  01-01 7/01/89

روشککککنای  

 اس اندارد 

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

01/01/89 01-01 
بيکککککککان 

اس انداردها 

و رهنمکککود 

  WHOهای 

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

 ام حان ميان ترم

10/01/89 01-01 
بهداشکککککت 

اسکک هرها و 

شکککنااههای 

 طبيع 

مهنکککدس 

 بریزی

 مجازی
 -این رنت

 کامپيوتر
 طرح سوال

11/0/88 01-01 
بهداشکککککت 

بيمارس انها 

و امککککاک  

 عموم 

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

17/0/88 01-01 
بهداشکککککت 

مراکز تهيکه 

و توزیککککع 

 مواد غذای 

مهنکککدس 

 بریزی

سهخنرانی، 

ارائههههه 

 پاورپوينت

وايت بر، 

ويههههديو 

 پروزکتور

ککککویيز  

پرسککک  و 

 پاس 

 = آزمون پایان ترم  جلسه  دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


