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  طرح درس نظري 

           پیوسته مقطع: کارشناسی    رشته: بهداشت عمومی                      ) (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها 3بهداشت محیط  عنوان درس:
                  33 کد درس:                            نداردپیش نیاز:                   98-99 دومنیمسال:          نظري واحد 1 تعداد واحد:

              16-17ساعت کالس:                         یکشنبهروزکالس:          18/3/99پایان کالس: تاریخ                   13/11/98 شروع کالس:تاریخ 
            اجرا: دانشکده علوم پزشکی     رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور       محل س: سخنرانی/بحث گروهی   روش تدری     2/4/99تاریخ آزمون: 

 مهندس شاهوراتی مدرس:                                                     فرن25تعداد: 

گذراندن سرفصل هاي تعیین شده براي این درس دانش آموختگان را قادر می سازد تا عوامل موثر در بهداشت مواد  شرح درس:
و تاثیرات غیربهداشتی بودن اماکن و نقش آلوده کننده هاي هوا و  غذایی، معیارهاي بهداشتی در اماکن عمومی و مسکن را شناخته

  منابع انتشار آنها و نقش این آلودگی ها را بر انسان و محیط زیست بشناسد.

  می باشد. آشنایی دانشجویان با اصول بهداشت مواد غذایی، آلودگی هوا ، پرتوها و بهداشت مسکنهدف کلی این درس   :کلی هدف

  :رفتارياهداف 

  دانشجو باید؛

 دهد. شرح غذایی مواد آلودگی در را حشرات نقش بتواند 

 دهد. شرح غذایی مواد آلودگی در را انسان نقش بتواند

 دهد. شرح غذایی مواد آلودگی در را فاضالب به آلوده آب نقش بتواند

 دهد. شرح غذایی مواد آلودگی در را وغبار گرد نقش بتواند

 دهد. شرح را فاسد غذایی مواد به مسمومیت عالئم بتواند دانشجو

 ببرد. نام غذایی را مسمومیتهاي عوامل

 ببرد. نام را غذایی مسمومیتهاي عوامل انتقال هاي راه

 دهد. شرح را بیماریها این شیوع از جلوگیري هاي راه

 کند. تعریف را بیرون هواي آلودگی و مسکونی مناطق داخل هواي آلودگی بتواند دانشجو

 باشد. آشنا هوا آلودگی استانداردهاي با

 ببرد. نام را هوا هاي آالینده انواع بتواند

 بشناسد. را هوا محرك و آور التهاب هاي آالینده دانشجو



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

 بشناسد. را  هوا  کننده خفه هاي آالینده

 بشناسد. را هوا مخدرهاي و کننده بیهوش هاي آالینده

 بشناسد. را هوا سیستمیک سموم و هاي آالینده

 باشد. آشنا هوا آلودگی ثانویه و اولیه استانداردهاي با دانشجو

 بشناسد. را هوا آلودگی هاي شاخص

 ببرد. نام را AQI شاخص در آلودگی میزان کننده تعیین عوامل

 دهد. تشخیص AQI شاخص روي از را خطرناك تا پاك وضعیت براي شرایط

 ببرد. نام را آلودگی کننده کنترل هاي دستگاه دانشجو

 دهد. شرح ها آالینده کنترل در را ها دستگاه این از کدام هر نقش

 نماید. معرفی متناسب کارگیري به ترتیب با مشخص هاي دستگاه یا دستگاه صنعت، یک مشخص هاي آالینده براي بتواند

 کند. تعریف را عمومی اماکن و مسکن بهداشت دانشجو

 نماید. بیان را بهداشتی غیر مکان یا و مسکن یک  مشخصات بتواند

 بدهد. توضیح را ناسالم مسکن بهداشتی مشکالت بتواند

 .دهد توضیح فرد هر براي فیزیکی فضاي و حرارت دهی، نور تهویه، نظر از سالم مسکن مشخصات ندبتوا

 .نماید بیان را بهداشتی استخر و بهداشتی هتل یک مشخصات بتواند

 .کند بیان را آن به توجه هاي ضرورت و کند تعریف را پرتوها بهداشت بتواند  دانشجو

 .دهد شرح را اتم ساختمان

 .دهد شرح پرتو ایجاد در را اتم اجزاي نقش

 .دهد شرح را ها اتم واپاشی فرایند بتواند دانشجو

 .ببرد نام را زا پرتو ذرات و اشعه انواع بتواند

 . نماید لیست را ذرات یا ها اشعه از کدام هر توقف هاي راه بتواند

 .بنویسد گاما و بتا آلفا، ذرات از هرکدام تولید فرمول بتواند
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 .نماید بیان را آنها تفوات و کرده تعریف را بیولوژیکی عمر نیمه و فیزیکی عمر نیمه بتواند دانشجو

 .نماید بیان را اشعه جذب هاي راه انواع

 .نماید بیان را اشعه جذب هاي راه مهمترین

 .بشناسد را اشعه برابر در حفاظت پایه استانداردهاي

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و  در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3آزمون میان ترم:           نمره              15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 
  رد.درس قرار می کی

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.
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