
 
 

 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 61/66/89 تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        ارشنبه         روز:         چه بهداشت مسکن و اماکن عمومينام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مهندس بريزی  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 81مدت کالس: 

. 

 تعریف مسکن و مسکن بهداشتی ،اصول بهداشت مسکن  عنوان درس : 

   دانشجو از مشخصات و اهمیت مسکن بهداشتی مطلع شده و با اصول بهداشت مسکن آشنا میشود.هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

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

 .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 براي حفاظت در برابر بیماریهاي واگیردار و مزمن ،مسمومیتها و صدمات را بیان نماید 

 .تاثیر مسکن در کاهش فشارهاي اجتماعی و روانی و بهبود وضعیت زندگی را شرح دهد 

   .ویژگیهاي یک مسکن بهداشتی را بیان نماید 
اسالید( انجام  -به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوترآموزش : روش آموزش 

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

   ویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آموزشیامکانات آموزشی : 

 :  منبع درس
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

  (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط0931ملکی افشین، بذرافشان ادریس)ززولی محمد علی،  -4
 اکن عمومی، انتشارات آثار سبحانبهداشت مسکن و ام(، 0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61   :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5زمان :  مدت   ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 امه ريزی درسي و آموزشيواحد برن

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

 (lesson Plan)رح درس روزانه ط

 دومجلسه 

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

 12/66/89تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          يبهداشت مسکن و اماکن عمومنام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی دقيقه 81مدت کالس: 

   بهداشتی و دفع مواد زائد و فاضالب از منازل و تامین نور براي مسکن تامین آبعنوان درس : 

 تامین نور براي مسکن آشنا شوند  دانشجویان با اصول تامین آب بهداشتی و دفع مواد زائد و فاضالب از منازل وهدف کلی درس :  

 
 دانشجو باید بتواند:اهداف جزئی : 

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

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

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

    .اصول جمعآوري ،نگهداري و دفع مواد زائد جامد در مسکن را شرح دهد 

 .اهمیت روشنایی در مسکن را شرح دهد 

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

 . انواع روشهاي نوردهی را بیان نماید   

اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: وش آموزش ر
      می گیرد .در طول جلسه آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد.

   موزشیویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط 0931ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذرافشان ادریس) -4
 بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان (،0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    رزشیابی درسا 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 

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

 21/66/89تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          مسکن و اماکن عموميبهداشت نام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی دقيقه 81مدت کالس: 

. 

 تامین نور براي منازل و برقراري تهویه مناسب  عنوان درس : 

با اصول تامین نور ،کمیتهاي روشنایی و میزان روشنایی مناسب براي قسمتهاي مختلف ساختمان آشنا شدده و هدف کلی درس :  

   اصول تهویه ساختمان را شرح دهد.

 
 دانشجو باید بتواند:اهداف جزئی : 

 با انواع المپهاي تامین کننده نور مصنوعی در ساختمان آشنا شوند. ▪

( و فوت LUXبا کمیتهاي روشنایی نظیر میزان نور یا شار نوري ،زاویه فضایی ،شدت نور ،شدت روشنایی ،لوکس)  ▪

اي درصد انعکاس نور توسط مواد مختلف و براي قسمته کندل و درخشندگی آشنا شده و بتواند آنها را شرح دهد .

 مختلف ساختمان را بیان نماید .

 میزان روشنایی مناسب براي فضاي مختلف مسکن را بیان نماید. ▪

 تاثیر رنگهاي مختلف در منازل و قسمتهاي مختلف آن را بر انسان شرح دهد. ▪

 اهمیت تهویه و اصول آن را در منازل شرح دهد. ▪
اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: روش آموزش 

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

   مرتبط ،فیلمهاي آموزشی ویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهايامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط 0931ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذرافشان ادریس) -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930مختار مهدي)بابابی علی اکبر،  -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  
  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5ان :  مدت زم جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 زش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آمو

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

 (lesson Plan)رح درس روزانه ط

 چهارمجلسه 

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

 7/66/89تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          بهداشت مسکن و اماکن عمومي)واحد(  :   نام درس

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی دقيقه 81مدت کالس: 

 

   روشهاي تهویه در مسکن و صدا در مسکنعنوان درس : 

  آشنایی با تهویه مطبوع در مسکنهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ا شده و بتواند آنها را شرح دهد تهویه) طبیعی و مصنوعی ،انواع روشهاي تهویه مصنوعی( آشن انشجو با روشهاي مختلفد 

 . میزان تهویه الزم براي قسمتهاي مختلف مسکن را بیان نماید 

 .ارزش رطوبتی هوایی که تنفس میشود را بیان نماید 

 .اهمیت صدا در مسکن را شرح دهد 

  کمیتهاي فیزیکی مرتبط با صدا نظیر توان صوت ،فشار صوت ،تراز فشار صوت ،تراز شدت صوت ،شدت صوت و بلنداي صدا را درك

 کرده و شرح دهد.

 میزان جذب صداي یک سطح را شرح دهد 

 . اثرات سر و صدا بر سالمت ساکنین را شرح دهد 

 .کنترل سر و صدا را در منازل شرح دهد 

  مجاز صدا را بیان نماید.رهنمودهاي حداکثر   
اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: روش آموزش 

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

   ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آموزشی ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط 0931ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذرافشان ادریس) -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

 دقيقه  5مدت زمان :   نتیجه گیری  جمع بندی و 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 (lesson Plan)رح درس روزانه ط

 پنجم جلسه

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

 60/66/89ائه درس :تاريخ ار 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          بهداشت مسکن و اماکن عمومينام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی دقيقه 81مدت کالس: 

. 

در مورد مسکن بهداشتی ،تعریف اماکن عمومی  WHOابعاد مناسب فضاهاي مختلف مسکن و رهنمودهاي عنوان درس : 
   ،بهداشت اماکن )مدارس(

در مورد مسکن بهداشتی آشدنا شدده و  WHOدانشجو با ابعاد مناسب فضاهاي مختلف مسکن و رهنمودهاي هدف کلی درس :  

   بتواند اماکن عمومی را تعریف نماید. همچنین بهداشت مسکن در مدارس را شرح دهد .

 
 اهداف جزئی : 

 .دانشجو بتواند ابعاد مناسب فضاهاي مختلف مسکن را بیان نماید 

  رهنمودهايWHO تی را بیان نماید.در مورد مسکن بهداش 

 . بتواند اماکن عمومی را تعریف نماید 

 . محل و مساحت مناسب مدارس را بیان نماید 

 .نکات بهداشتی مرتبط با کالسهاي درسی مدارس را شرح دهد 

 . مشخصات سرویسهاي بهداشتی براي مدارس را شرح دهد 

 . روشنایی مناسب در قسمتهاي مختلف مدارس را بیان نماید 

 مدارس را شرح دهد . تهویه در   

اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: روش آموزش 
      می گیرد .در طول جلسه آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد.

   ویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آموزشیی : امکانات آموزش

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 انتشارات  سماط  (، کلیات بهداشت محیط،0931ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذرافشان ادریس) -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمر

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششمجلسه 

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

 16/66/89تاريخ ارائه درس : 88-89:  سال تحصيلي  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          بهداشت مسکن و اماکن عمومينام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 با(:  مهندس بريزیمدرسين) به ترتيب حروف الف دقيقه 81مدت کالس: 

. 

 هاي طبیعی بهداشت محیط استخرهاي شنا و شناگاصول  عنوان درس :

 و استاندارهاي و کنترل آلودگی اصول بهداشت محیط استخرهاي شنا و شناگههاي طبیعی : بیماریهاي منتقلهآشنایی با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 .دانشجو بتواند شرایط بهداشتی استخرها را بیان نماید 

 .انواع استخرهاي شنا را نام برده و بتواند تصفیه آب در استخرهاي مدار بسته را بیان نماید 

 گندزدایی آب استخر را شرح داده و کنترلpH هاي شنا شرح ،خوردگی ،رسوبگذاري و پتانسیل اکسیداسیون و احیا را در استخر

 دهد.

 . آزمایشات میکربی آب استخر و استانداردهاي مربوطه را بیان نماید 

 .شرایط تاسیسات جانبی استخرهاي شناي پوشیده نظیر رختکن ،دوش ،توالت و حوض پاشویه را بیان نماید 

 دهد. حرارت و میزان تهویه مناسب در استخرهاي شنا ،کنترل جلبکها و زمان تعویض آب استخر را شرح 

 . ابعاد مناسب استخرها و سطح الزم براي هر شناگر را توصیف نماید 

      مجازيآموزش به روش : روش آموزش 

   ،فیلمهاي آموزشیاینترنت، کامپیوتر امکانات آموزشی :

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 لیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط (، ک0931ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذرافشان ادریس) -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتمجلسه 

 محیطکارشناسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:  مهندسی بهداشت محیط    گروه آموزشی:        بهداشت اوز   :  دانشکده

 11/6/88تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          بهداشت مسکن و اماکن عمومينام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی مدرسين) دقيقه 81مدت کالس: 

. 

   ها و رستورانها بهداشت بیمارستانها ،بهداشت اردوگاهها ،بهداشت ندامتگاهها و زندانها ،بهداشت هتلها ،مسافرخانهعنوان درس : 

 ها شرایط بهداشت بیمارستانها ،بهداشت اردوگاهها ،زندانها ،هتلها و مسافرخانه آشنایی با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ها و آسانسورها و روشنایی بیمارستان در قسمتهاي مختلف بیمارستان را شرح دهد. دانشجو بتواند شرایط راهروها ،درها ،پله 

 .گندزدایی بیمارستان را شرح داده و در صورت لزوم بتواند راهنماییهاي الزمه را به پرسنل بیمارستان ارائه نماید 

 مارستان را بیان نماید .اقدامات الزم براي گندزدایی آشپزخانه بی 

 هاي بیمارستانی را بیان نماید . هاي بیمارستانی را شرح داده و دفع انواع زباله خطرات همراه با زباله 

 .نکات مطرح در بهداشت اردوگاهها را بیان کرده و شرایط مطلوب بهداشتی اردوگاهها را تشخیص دهد 

 . نحوه ذخیرهسازي آب در شرایط بالیا را شرح دهد 

 ها و رستورانها را شرح دهد. شرایط بهداشتی هتلها ،مسافرخانه 

 رستورانها را شرح دهد .   وضعیت مطلوب براي آشپزخانه هتلها و 
اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: روش آموزش 

      ع آزاد می باشد.می گیرد .در طول جلسه آموزشی پرسش و پاسخ و بحث پیرامون موضو

   ویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آموزشیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط 0931شان ادریس)ززولی محمد علی، ملکی افشین، بذراف -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01مدت زمان :    

 دقيقه 61زمان :    مدت

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

اشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهد  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتمجلسه 

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

 17/6/88 تاريخ ارائه درس : 88-89سال تحصيلي  :  

 61-61  ساعت:        روز:         چهارشنبه          بهداشت مسکن و اماکن عمومينام درس )واحد(  :  

 نفر  68  تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 مهندس بريزی مسئول درس: واحد 6 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  مهندس بريزی دقيقه 81: مدت کالس

. 

 ها ،کشتارگاهها ،بهداشت اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  ها ،غسالخانه بهداشت مساجد و زیارتگاهها ،گرمابهعنوان درس : 

ها ،کشتارگاهها و بهداشت اماکن تهیده و  ها ،غسالخانه دانشجو با مباحث بهداشت مساجد و زیارتگاهها ،گرمابههدف کلی درس :  

   ي ارائه مطالب مرتبط در جمع کالسی را فرا بگیرد.توزیع مواد غذایی آشنا شده و مهارتها

 
 اهداف جزئی : 

 .بتواند شرایط بهداشتی مطلوب براي مساجد و زیارتگاهها را بیان نماید 

 . بتواند شرایط بهداشتی مطلوب براي گرمابهها چه از لحاظ فضاهاي مختلف آنها و چه از نظر پرسنل شاغل در آنها را شرح دهد 

 شرح داده و بتواند شرایط مطلوب آن را شرح دهد .ها را  اهمیت بهداشتی غسالخانه 

 بتواند منازل آلوده به افراد داراي بیماریهاي واگیردار را گندزدایی کرده و آن را براي دیگران شرح دهد .

 . شرایط اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را از جهت بهداشت فردي ،شرایط ساختمانی و بهداشتی ،وسایل و لوازم کار را توصیف نماید 

 . شرایط بهداشتی کشتارگاهها را شرح داده و بتواند نحوه دفع فاضالب کشتارگاهها را شرح دهد 

 هاي مختلف را فرا بگیرد.   شت مسکن و نحوه ارائه مطالب در جمعآوري مطالب مرتبط با بهدا دانشجو بتواند مهارتهاي جمع

اسالید( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و روش هاي تعاملی و با بهره گیري از وسایل کمک آموزشی )کامپیوتر: روش آموزش 
      و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد.می گیرد .در طول جلسه آموزشی پرسش و پاسخ 

   ویدئو پروژکتور ،وایت برد ،پفلتهاي مرتبط ،فیلمهاي آموزشیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. 
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants, 
World Health organization. 
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing  and Urban 
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available 

 (، کلیات بهداشت محیط، انتشارات  سماط 0931ملکی افشین، بذرافشان ادریس) ززولی محمد علی، -4
 (، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، انتشارات آثار سبحان0930بابابی علی اکبر، مختار مهدي) -5

  دقيقه   61مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 01:     مدت زمان

 دقيقه 61مدت زمان :   

 دقيقه  11مدت زمان:    

  دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 


