
  

 
 

 

 (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 
 

 مقدمه:

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 تركيب هوا

 اليه هاي مختلف جو 

 تعريف آلودگي هوا 

 اصطالحات آلودگي هوا  

 سازمان هاي ناظر بر كيفيت هوا

 هاي هوا  يندهتقسيم بندي آال 

 منابع آلودگي هوا 

 اثرات آالينده ها بر سالمت انسان 

 جنبه هاي جهاني آلودگي هوا

 روش هاي كنترل آالينده هاي هوا  

 تعريف مسكن 

 عوارض زندگي در مسكن غيربهداشتي

 اشت عمومي كارشناسي بهدمقطع و رشته تحصيلي:     بهداشت عمومي       گروه آموزشي:  بهداشت اوز         دانشكده : 

 1 :  تعداد واحد 3بهداشت محيط :  نام درس

 تئورينوع واحد :

 14-16چهارشنبه روز و ساعت برگزاري كالس:   نداردپيش نياز:

 دانشكده بهداشت اوز مكان برگزاري:

 دكتر محمد رضا زارعمسئول برنامه :  

 مدرس:دكتر محمد رضا زارع

 دكتر محمد رضا زارعتهيه و تنظيم : 

 6/11/98بازنگري: تدوين/ تاريخ

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



 تهويه در مسكن  

 روشنايي در مسكن

 صدا در مسكن  

 ابعاد استاندارد در قسمت هاي مختلف مسكن 

 ر مسكن روستايي تامين آب بهداشتي د

 كلياتي در خصوص اماكن عمومي بهداشت مواد غذايي، قوانين و استانداردها

 

 هدف كلي 

 آشنايي با هواي اتمسفر

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تركيب هواي طبيعي را مشخص كند 

 .اليه هاي جو را به ترتيب نام ببرد 

  بشناسد.ويژگي هاي هر اليه از جو را 

  به هوا را نام برده و تعريف كند.اصطالحات مربوط 

 هدف كلي 

 آشنايي با آلودگي هوا

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .آلودگي هوا را تعريف كند 

 .چهار گروه مواجهه شغلي، مواجهه در هواي آزاد، مواجهه شخصي و مواجهه داخل ساختمان را بشناسد 

  هاي ناظر بر آلودگي هوا در در چهار گروه مواجهه را مشخص كند.سازمان 

 .منابع آلودگي هوا را نام ببرد 

 .اثرات آالينده ها بر سالمت انسان را توضيح دهد 
 

 هدف كلي 

 آشنايي با جنبه هاي جهاني آلودگي هوا

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آن را توضيح دهد.باران اسيدي و نحوه تشكيل 

 داليل گرم شدن جهاني زمين و اثرات آن را بيان نمايد 

 .كاهش اليه ازن و اثرات آن را توضيح دهد 

 هدف كلي 

 آشنايي با روش هاي كنترل آاليندههاي هوا

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  ا تشريح نمايدراتاقك ته نشيني و كاربرد آن 

  نحوه كار آن را توضيح دهدسيكلو ن و 

 اسكرابر و كاربرد آن را تشريح نمايد 



 .الكتروفيلتر و نحوه كار آن را توضيح دهد 

  

 هدف كلي 

 آشنايي با مسكن بهداشتي

 اهد ف اختصاصي 

 دانشجو بايد بتواند ... 
 مسكن بهداشتي را تعريف نمايد 

 ويژگي هاي يك مسكن بهداشتي را توضيح دهد 

  مسكن غيربهداشتي را تشريح نمايدشيوع بيماري ها در 

 رابطه بين شرايط مسكن و بهداشت انسان را توضيح دهد 

 علل ايجاد مسكن غيربهداشتي را تشريح نمايد 

 هدف كلي 

 آشنايي با اهميت تهويه در مسكن

 ا اهد ف اختصاصي 

:دانشجو بايد بتواند   
 عوامل اصلي ايجاد آلودگي هواي داخل ساختمان را شرح دهد. 

  روش هاي تهويه را تشريح نمايدانواع. 

 انواع روش هاي تهويه مطبوع را توضيح دهد. 

 مراحل تهويه مطبوع را بيان نمايد. 

 هدف كلي 

 آشنايي با صدا و روشنايي در مسكن

 اهد ف اختصاصي 

 ..دانشجو بايد بتواند
 كميت هاي فيزيكي صدا را توضيح دهد. 

  را بيان نمايدمقادير استاندارد صدا در قسمت هاي مختلف مسكن. 

 انواع روش هاي نوردهي را بيان نمايد. 

 كميت هاي روشنايي را بيان نمايد. 

 مقادير استاندارد روشنايي در قسمت هاي مختلف مسكن را بيان نمايد. 

 هدف كلي 

 آشنايي با ابعاد استاندارد در قسمت هاي مختلف مسكن

 

 

 



 ا اهد ف اختصاصي 

 : دانشجو بايد بتواند
  نياز هر قسمت از ساختمان را بيان نمايدمساحت مورد. 

 تعداد اتاق مورد نياز بر اساس جمعيت خانواده را محاسبه نمايد. 

 سطح نوردهي و تهويه طبيعي را براي قسمت هاي مختلف مسكن محاسبه نمايد. 

 هدف كلي 

 آشنايي با تامين آب بهداشتي در مسكن

 ا اهد ف اختصاصي 

 : دانشجو بايد بتواند
 مهم در تعيين آب آشاميدني سالم را توضيح دهد پارامترهاي. 

 استاندارهاي مورد نياز چاه آّب آشاميدني را تشريح نمايد. 

 روش هاي گندزدايي آب در مخازن و چاه آب را توضيح دهد. 

 هدف كلي 

 آشنايي با كليات بهداشت اماكن عمومي

 ا اهد ف اختصاصي 

 : دانشجو بايد بتواند
  نمايداماكن عمومي را تعريف. 

 مشكالت بهداشتي مرتبط با هر يك از اماكن عمومي را تشريح نمايد. 

 .استانداردهاي مورد نياز هر يك از اماكن عمومي را آگاهي داشته باشد 

 هدف كلي 

 آشنايي با بهداشت مواد غذايي

 ا اهد ف اختصاصي 

 : دانشجو بايد بتواند
 بيماري هاي مرتبط با غذاي ناسالم را بشناسد. 

 نگه داري كوتاه مدت و دراز مدت مواد غذايي اصلي را تشريح نمايد روش هاي. 

 .استانداردهاي مورد نياز مواد غذايي اصلي را توضيح دهد 

 روش آموزش 

 سخنراني و استفاده از ويدئو پروژكتور 
 شرايط اجراء

 امكانات آموزشي بخش 

 اساليد پروژكتور ، ويدوئو پروژكتور و كامپيوتر 



 

 آموزش دهنده 

 اتيد بخش دكتر محمدرضا زارعاس 
 منابع اصلي درسي 
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 ارزشيابي 

 نحوه ارزشيابي
 حضور و مشاركت فعال در كالس 

 آزمون كتبي 

 

 نحوه محاسبه نمره كل 

 آزمون كتبي% 80 

 حضور و مشاركت در بحثهاي كالسي% 20 

 مقررات 

 10حداقل نمره قبولي  

 جلس 2تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3محيط بهداشت درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

 14-16چهارشنبه 16/11/98
يب هوا  يه    ترك ال

 هاي مختلف جو

گي          لود يف آ عر ت

هوااصططططالحططات  

 آلودگي هوا

دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

پرسش و پاسخ 

كالسي و 

 امتحان نهايي

 14-16چهارشنبه 23/11/98
سازمان هاي ناظر  

 بر كيفيت هوا

تقسطططيم بنططدي      

 آالينده هاي هوا

 منابع آلودگي هوا

دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

 چهارشنبه 30/11/98

جنبه هاي جهاني  

اثرات  ا آلودگي هو

بر       ينططده هططا  آال

  انسططان سططالمت

روش هاي كنترل  

 آالينده هاي هوا

دكتر محمد رضططا  

 زارع
 مجازي  

و  كامپيوتر

 اينترنت

پرسش و 

 پاسخ

 14-16چهارشنبه 7/12/98
 تعريف مسكن

عوارض زندگي در  

 مسكن

 غيربهداشتي

دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

 14-16چهارشنبه 14/12/98
 تهويه در مسكن

دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

يي در     چهارشنبه 21/12/98 روشططططنططا

 مسكن

 صدا در مسكن

دكتر محمد رضططا  

 زارع

 مجازي  

 

 

،  كامپيوتر

 اينترنت
پرسش و 

 پاسخ

 14-16چهارشنبه 20/1/99

ابعاد استاندارد در   

 قسمت هاي

 مختلف مسكن

  تطططامطططيطططن آب

تي در       بهططداشططط

 روستايي مسكن

دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

 14-16چهارشنبه 27/1/99
كططلططيططاتططي در    

ماكن    خصطططوم ا

 عمومي
دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

 14-16چهارشنبه 3/2/99
هداشططططت مواد     ب

 غذايي، قوانين و

 استانداردها
دكتر محمد رضططا  

 زارع

سططططخططنططرانططي و   

 پاورپوينت

وايت برد، 

 ماژيك،

 ويدئو پرژكتور،

 كامپيوتر

 پرسش و پاسخ

كالسي و 

 امتحان

 نهايي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


