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 3طرح درس بهداشت محیط 

 کارشناسی بهداشت عمومی مقطع/ رشته تحصیلی: 99-99نیمسال اول  سال تحصیلی:

 7دانشجویان ترم  جمعیت هدف: فریبا میرزائی نیا نام مدرس:

، پرتوها، مسکن، غذایی مواد)بهداشت  3بهداشت محیط  نام درس:
 (هوا
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 هدف کلی درس:
که در اماکن عمومی و مسکن باید رعایت شود و اثرات ، مسکن و معیارهای بهداشتی مواد غذاییآشنایی با عوامل موثر در بهداشت 

 نامساعد اماکن غیربهداشتی

ی توانند مآشنایی دانشجویان با انواع آلوده کننده های هوا و منابع انتشار آنها و هم چنین اثرات نامساعدی که بر انسان و محیط زیست  
 داشته باشند

 آشنایی با مخاطرات پرتوهای یونساز و طرق محافظت در برابر آنها  

 روش آموزش:
 سخنرانی

 شیوه اجرای درس:
 دقیقه 2-3مدت زمان:  مرور مطالب جلسه قبل با کمک دانشجویان 
 دقیقه 22مدت زمان:     بخش اول درس 
 دقیقه 5زمان: مدت    پاسخگویی به سواالت دانشجویان 
 دقیقه 5مدت زمان:     حضور و غیاب و استراحت 
 دقیقه 22مدت زمان:     بخش دوم درس 
 دقیقه 5مدت زمان:    پاسخگویی به سواالت دانشجویان 
 دقیقه 2-3مدت زمان:    جمع بندی مطالب جلسه جاری 

 نحوه ارزشیابی:

 آزمون پایان ترم
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 اهداف عنوان جلسه/ رئوس مطالب جلسه

 جلسه اول

معارفه، توضیح نحوه ارزیابی دانشجویان، ارائه 
 سرفصل و رئوس مطالب

 و عوامل موثر در آنتعریف بهداشت مواد غذایی 
 غذایی و عوامل موثر در آن  تعریف فساد مواد

 در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند دانشی
بهداشت و فساد مواد غذایی و عوامل موثر در آنها 

  را تعریف نماید. 

غذایی و عوامل  بهداشت مواددانشجو از اهمیت  نگرشی
 موثر در آن و در فساد غذایی آگاه باشد. 

 ندارد. رفتاری

 اصول و روش های نگهداری مواد غذایی  جلسه دوم

وش ر دانشجو بتوانددر پایان جلسه انتظار می رود  دانشی
  را شرح دهد.  مواد غذاییهای مختلف نگهداری 

روش های صحیح نگهداری  دانشجو از اهمیت نگرشی
 .غذایی آگاه باشد مواد

دانشجو بتواند با به کارگیری روش های صحیح  رفتاری
غذایی را  غذایی، بهداشت مواد نگهداری مواد
 رعایت نماید. 

 جلسه سوم
 گوشت، مرغ، ماهی، روغنبهداشت 

 غذایی بیماری های منتقله از مواد

 در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند دانشی
بهداشت انواع گوشت ها و روغن را شرح دهد و 

غذایی  هریک از بیماری های منتقله مواد
وضیح ت)مسمومیت و عفونت غذایی( را به تفصیل 

 دهد. 

دانشجو از بهداشت گوشت، مرغ و ماهی و روغن  نگرشی
و انواع مسمومیت ها و عفونت های غذایی آگاه 

 باشد. 

دانشجو بتواند گوشت قرمز، مرغ، ماهی و روغن  رفتاری
 سالم را از ناسالم تشخیص دهد. 

  مواد غذاییاستانداردها و قوانین مرتبط با  جلسه چهارم

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
 ذاییمواد غچگونگی استانداردها و قوانین مرتبط با 

 را نام ببرد.

قانون مواد خوردنی،  13دانشجو از اهمیت ماده  نگرشی
 آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی آگاه باشد. 

ا ر مواد غذاییدانشجو بتواند محل مناسب عرضه  رفتاری
 اییمواد غذبراساس استانداردها و قوانین مرتبط با 

 انتخاب کند. 

 جلسه پنجم
 تعریف و تقسیم بندی پرتوها

 تعریف پرتوهای یونیزان و غیریونیزان

رتو پ در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند دانشی
 و انواع پرتوهای یونیزان و غیریونیزان را شرح دهد.

 ه پرتوهای یونیزانپرتوها به ویژ از اهمیتدانشجو  نگرشی
 آگاه باشد. 

 ندارد. رفتاری
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 اهداف عنوان جلسه/ رئوس مطالب جلسه

 شرح هر یک از پرتوهای یونیزان به تفصیل جلسه ششم

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
، گاما، بتا، آلفا را از نظر یونسازی تعریف xپرتوهای 

 نماید. 

، گاما، بتا، xدانشجو از اهمیت پرتوهای یونیزان،  نگرشی
 آلفا آگاه باشد. 

 ندارد.  رفتاری

 جلسه هفتم
 رادیواکتیویته

 انواع نیمه عمر

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
 رادیواکتیویته و انواع نیمه عمر را تعریف نماید. 

دانشجو از اهمیت پرتوزایی و نیمه عمرهای  نگرشی
 فیزیکی، بیولوژیکی و موثر آگاه باشد.

 ندارد.  رفتاری

 جلسه هشتم
 کاربرد پرتوها

 حفاظت در برابر پرتوها

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند کاربرد   دانشی
پرتوها در صنایع، کشاورزی، پزشکی و ... و نحوه 

 حفاظت در برابر پرتوها را تعریف نماید. 

دانشجو از اهمیت پرتوها در صنایع، کشاورزی،  نگرشی
پزشکی و ... و چگونگی حفاظت در برابر هر یک 

 از پرتوها آگاه باشد. 

دانشجو بتواند خود را در برابر پرتوها بسته به نوع  رفتاری
 پرتو محافظت نماید. 

 جلسه نهم
 تعریف مسکن بهداشتی

اصول بهداشت مسکن از نظر سازمان جهانی 
 بهداشت

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
مسکن بهداشتی را از جنبه های مختلف جسمی و 
روحی تعریف کند و اصول شش گانه بهداشت 
 مسکن را از نظر سازمان جهانی بهداشت نام ببرد. 

 دانشجو از اهمیت مسکن بهداشتی آگاه باشد.  نگرشی

 ندارد.  رفتاری

 جلسه دهم
 غیربهداشتیتعریف مسکن 

تامین نیازهای جسمی)محل ساختمان، تهویه، 
 هوا(

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
مسکن غیربهداشتی و نیازهای جسمی از جمله 
محل قرارگیری ساختمان، تهویه و دمای مناسب 

 مسکن بهداشتی را تعریف نماید. 

دانشجو از اهمیت نیازهای جسمی مسکن  نگرشی
 بهداشتی آگاه باشد. 

دانشجو بتواند نیازهای جسمی مسکن  بهداشتی  رفتاری
 را از نظر تهویه و دمای مناسب تامین نماید.
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 اهداف عنوان جلسه/ رئوس مطالب جلسه

 جلسه یازدهم
 تامین نیازهای جسمی )نور و روشنایی(

 تامین نیازهای روحی

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
نیازهای جسمی از جمله نور و روشنایی مناسب 
 مسکن بهداشتی و نیازهای روحی را تعریف نماید. 

دانشجو از اهمیت بیماری های واگیر و سوانح و  نگرشی
 حوادث در مسکن آگاه باشد. 

دانشجو بتواند نور و روشنایی مناسب مسکن  رفتاری
 بهداشتی را تنظیم نماید.  

 جلسه دوازدهم
 جلوگیری از بیماری های غیرواگیر در مسکن

 جلوگیری از سوانح و حوادث 

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
چگونگی جلوگیری از بیماری های غیرواگیر و 

 سوانح حوادث در مساکن را شرح دهد. 

دانشجو از اهمیت بیماری های واگیر و سوانح و  نگرشی
 حوادث در مسکن آگاه باشد. 

دانشجو بتواند روش های الزم برای جلوگیری از  رفتاری
 حوادث و سوانح را انجام دهد. 

 جلسه سیزدهم
 معرفی الیه های اتمسفر

 طبقه بندی آالینده ها

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند الیه  دانشی
های اتمسفر را به ترتیب نام ببرد و هریک را 
جداگانه شرح دهد و آالینده ها را از نظر شکل 

 ورود به اتمسفر طبقه بندی نماید.  

 ندارد.  نگرشی

 ندارد. رفتاری

 جلسه چهاردهم
 شرح آالینده های اولیه و ثانویه

 کننده منابع آلوده

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند انواع  دانشی
 آالینده ها و منابع آلوده کننده را تعریف نماید.  

 دانشجو از اهمیت آالینده ها و منابع آنها آگاه باشد.  نگرشی

 ندارد.  رفتاری

 جلسه پانزدهم
 کنترل منابع آلوده کننده 
 اثر آلودگی هوا بر انسان

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند  دانشی
چگونگی کنترل منابع آلوده کننده و اثر آالینده ها 

 بر انسان را شرح دهد.

دانشجو از اهمیت کنترل آالینده ها و اثر آنها بر  نگرشی
 انسان آگاه باشد.

دانشجو بتواند اقدامات الزم برای کنترل آالینده  رفتاری
 ها و اثر آنها بر انسان را انجام دهد. 
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 اهداف عنوان جلسه/ رئوس مطالب جلسه

 جلسه شانزدهم
 اثر آلودگی هوا بر گیاهان و اشیا

 اثرات جهانی آلودگی هوا 

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند اثر  دانشی
آالینده ها بر گیاهان و اشیا و اثرات جهانی آلودگی 

 هوا را تعریف نماید. 

دانشجو از اهمیت کنترل آالینده های موثر بر  نگرشی
گیاهان و اشیا و اثرات جهانی آلودگی هوا آگاه 

 باشد. 

دانشجو بتواند اقدامات الزم برای کنترل آالینده  رفتاری
 های موثر بر گیاهان و اشیا را انجام دهد. 

 جمع بندی مطالب ارائه شده در طول ترم جلسه هفدهم

در پایان جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند کلیه  دانشی
 موارد باال را تعریف نماید. 

 دانشجو از اهمیت کلیه موارد باال آگاه باشد.  نگرشی

 دانشجو بتواند کلیه موارد باال را انجام دهد.  رفتاری

 


