
 
 

 

  

 
 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 16/11/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:

 
 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با هواي اتمسفرهدف کلی درس :  
 

 اهداف جزئی : 
 مربوط به هوااصطالحات ،ويژگی هاي هر اليه از جو ،اليه هاي جو ،ترکيب هواي طبيعی 

 روش آموزش :   سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       

 امکانات آموزشی : وايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، کامپيوتر
  منبع درس  :

 احمدي موسی آباد ن،الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، 
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 
 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 23/11/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90کالس:مدت 
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با آلودگی هواهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

سازمان هاي ناظر بر آلودگی هوا در در چهار گروه ،چهار گروه مواجهه شغلی، مواجهه در هواي آزاد، مواجهه شخصی و مواجهه داخل ساختمان، لودگی هواآ

 اثرات آالينده ها بر سالمت انسان ،منابع آلودگی هوا ،مواجهه 

 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 کامپيوتروايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، امکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10زمان:     مدت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 30/11/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 مجازی روز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با جنبه هاي جهانی آلودگی هواهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 
 کاهش اليه ازن و اثرات آن ،داليل گرم شدن جهانی زمين و اثرات آن ،باران اسيدي و نحوه تشکيل آن 

                                                        مجازي روش آموزش :   

 ، اينترنت کامپيوترامکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات 
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 7/12/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1واحد:تعداد 

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با روش هاي کنترل آاليندههاي هواهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 الکتروفيلتر و نحوه کار ،اسکرابر و کاربرد آن ،سيکلو ن و نحوه کار آن ،تاقک ته نشينی و کاربرد آنا

 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، کامپيوترامکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،الواتو ج، نمرو ن، 
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه پنجم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 14/12/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28دانشجويان  :تعداد  نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با مسکن بهداشتیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 
علل ، رابطه بين شرايط مسکن و بهداشت انسان ،شيوع بيماري ها در مسکن غيربهداشتی ،بهداشتیويژگی هاي يک مسکن ،مسکن بهداشتی 

 ايجاد مسکن غيربهداشتی
 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 کامپيوتروايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، امکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10زمان:     مدت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه ششم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 21/12/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 مجازیروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با اهميت تهويه در مسکنهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 مراحل تهويه مطبوع،انواع روش هاي تهويه مطبوع ،انواع روش هاي تهويه ،عوامل اصلی ايجاد آلودگی هواي داخل ساختمان 
                                                        مجازيروش آموزش :   

 ، اينترنتکامپيوترامکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،الواتو ج، نمرو ن، 
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 20/1/99تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28:  تعداد دانشجويان نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با صدا و روشنايی در مسکنهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

مقادير استاندارد ،کميت هاي روشنايی،انواع روش هاي نوردهی ،استاندارد صدا در قسمت هاي مختلف مسکنمقادير ،کميت هاي فيزيکی صدا 
 روشنايی در قسمت هاي مختلف مسکن

 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 ويدئو پروژکتور، کامپيوتروايت برد، ماژيک، امکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 27/1/99تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 مختلف مسکنآشنايی با ابعاد استاندارد در قسمت هاي هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

سطح نوردهی و تهويه طبيعی را براي قسمت هاي ،تعداد اتاق مورد نياز بر اساس جمعيت خانواده ،مساحت مورد نياز هر قسمت از ساختمان 

 مختلف مسکن 

 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، کامپيوترامکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،
 . 1391انتشارات خانيران، 

 1391م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم،  کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

 3/2/99تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:  چهارشنبهروز:      3نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط 

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  6/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 3بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی با تامين آب بهداشتی در مسکنهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 روش هاي گندزدايی آب در مخازن و چاه آب ،استاندارهاي مورد نياز چاه آّب آشاميدنی ،پارامترهاي مهم در تعيين آب آشاميدنی سالم 

 سخنرانی، ويدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وايت برد، ماژيک، ويدئو پروژکتور، کامپيوترامکانات آموزشی : 
  منبع درس  :

 الواتو ج، نمرو ن، آژاردي ف، کليات بهداشت محيط. مترجم: حسينی ه، شيرمردي م، احمدي موسی آباد ن،
 . 1391خانيران، انتشارات 

 1391کولز ج، آلودگی هوا منشا و کنترل آن، مترجم ص: ولت ح، صفري ح، سرخوش م، ندافی ك. انتشارت نوآوران علم، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


