طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
شماره جلسه1 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :مقدمه و ارائه سرفصل دروس

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :آشنایی با سرفصل دروس
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 - 1- 1اهمیت درس را درک
کند.
 - 1- 1سرفصل دروس و هدف

 -سخنرانی

کلی درس را توضیح دهد .

 -جواب به سواالت

 - 3- 1منابع اصلی و فرعی درس

دانشجویان

را فهرست نماید .

 -ایجاد شرایط بحث

 - 4- 1خالصه ای از مطالب

گروهی

مربوط به حیطه درس ارائه نماید .

 سواالتتوجه و مشارکت در
بحث کالس

پاورپوینت

شفاهی

در

 -میزان

کالس

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
کد درس11 :

شماره جلسه1 :

موضوع جلسه :بهداشت مواد غذایی ،آلودگی و محل برگزاری :دانشکده بهداشت
فساد مواد غذایی ،نگهداری و آماده سازی بهداشتی
رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :آشنایی با بهداشت مواد غذایی ،آلودگی و فساد مواد غذایی ،نگهداری و آماده سازی بهداشتی آن
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد دهنده

فعالیتهای یاد

وسایل

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 - 1- 1بهداشت مواد غذایی
توضیح دهد .
 - 1- 1منابع آلوده کننده مواد
غذایی را بداند
 - 3- 1آلودگی و فساد مواد
غذایی را بداند .
- 4- 1اصول و روشهای
نگهداری مواد غذایی را
بداند .
 - 1- 1آماده سازی و عرضه
بهداشتی مواد غذایی را بداند .

 -سخنرانی  -جواب به

 -توجه و مشارکت

 -سواالت

سواالت دانشجویان

در بحث کالس

شفاهی

در

 -ایجاد شرایط بحث

 -جواب به سواالت

 -میزان

کالس

گروهی

جلسه قبل

پاورپوینت

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
کد درس11 :

شماره جلسه3 :

موضوع جلسه :بیماریهای ناشی از فساد مواد غذایی ،محل برگزاری :دانشکده بهداشت
استاندارد ها و قوانین مرتبط با مواد غذایی
رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :آشنایی با بیماریهای ناشی از فساد مواد غذایی ،استاندارد ها و قوانین مرتبط با مواد غذایی
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

- 1- 3مسمومیت ناشی از سموم
شیمیایی موجود در مواد غذایی را
توضیح دهد .
 - 1- 3انواع مسمومیت میکروبی ایجاد
شده در اثر مواد غذایی فساد را بداند .
 - 3- 3مشخصات بیماریهای منتقله
توسط آب و غذا و کنترل آنها را شرح
دهد .
 - 4- 3استانداردها و قوانین مرتبط با
مواد غذایی را بداند .

 -سخنرانی و تشریح

 -توجه و

سرفصلها

مشارکت در

 -سواالت

 -جواب به سواالت

بحث کالس

شفاهی

در

دانشجویان

 -جواب به

 -میزان

کالس

 -ایجاد شرایط بحث

سواالت جلسه

گروهی

قبل

پاورپوینت

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
کد درس11 :

شماره جلسه4 :

موضوع جلسه :اصول بهداشت مسکن و اماکن محل برگزاری :دانشکده بهداشت
عمومی
رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :اصول بهداشت مسکن و اماکن عمومی
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 - 1- 4بهداشت مسکن و علل ایجاد
مساکن غیربهداشتی را شرح دهد .
 - 1- 4ویژگی های یک مسکن بهداشتی  -سخنرانی و تشریح

 -توجه و

از لحاظ فاکتورهای مختلف بداند .

سرفصلها

مشارکت در

- 3- 4سوانح و حوادث در مسکن و

 -جواب به سواالت

بحث کالس

اقدامات الزم جهت جلوگیری از این

دانشجویان

 -جواب به

سوانح را شرح دهد .

 -ایجاد شرایط بحث

سواالت جلسه

 - 1- 1 - 4- 4تعریف اماکن عمومی و

گروهی

قبل

بهداشت آن را بداند .

 سواالتپاورپوینت

شفاهی

در

 -میزان

کالس

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
شماره جلسه1 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :بهداشت هوا

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :بهداشت هوا ،منابع و اثرات آن ،تاریخچه سوانح ناشی از آلودگی هوا
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 - 1- 1اصطالحات مربوط به آلوده
کننده های هوا را تعریف کند.

 -سخنرانی و تشریح

 -توجه و

 - 1- 1منابع عمده آلودگی هوا را نام

سرفصلها

مشارکت در

ببرید

 -جواب به سواالت

بحث کالس

 - 3- 1اثرات آلودگی هوا بر انسان،

دانشجویان

 -جواب به

گیاهان و سازه های فیزیکی را توضیح

 -ایجاد شرایط بحث سواالت جلسه

ده د .

گروهی

قبل

 سواالتپاورپوینت

شفاهی

در

 -میزان

کالس

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
شماره جلسه1 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :آلودگی هوا

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :آلودگی هوا  ،اثرات جهانی آلودگی هوا ،مقررات و کنترل آالینده ها در اتمسفر
اهداف جزئی
 - 1- 1اثرات جهانی آلودگی هوا را
بداند .
 - 1- 1مقررات هوا و وروش های
کنترل آالینده ها در اتمسفر را
بشناسد .

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 سخنرانی وتشریح سرفصلها

 -توجه و مشارکت

 -سواالت

 -جواب به

در بحث کالس

شفاهی

در

 -میزان

کالس

سواالت دانشجویان  -جواب به
 ایجاد شرایطبحث گروهی

سواالت جلسه قبل

پاورپوینت

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
شماره جلسه8 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :بهداشت پرتو ها

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :پرتوهای یونیزان ،واحد ها و استاندارد های بین المللی آن  ،اصول حفاظت در برابر آن
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 - 1- 8اصطالحات مربوط به
پرتوهای یونیزان را تعریف کند.
 - 1- 8واحدها و استانداردهای بین
المللی پرتوهای یونیزان را شرح دهد .
 - 3- 8حفاظت در برابر تشعشع را
بشناسد .
 - 4- 8اصول حفاظت در رادیو تراپی
و طب هسته ای را شرح دهد .

 سخنرانی وتشریح سرفصلها

 -توجه و مشارکت

 -سواالت

 -جواب به

در بحث کالس

شفاهی

در

 -میزان

کالس

سواالت دانشجویان  -جواب به
 ایجاد شرایطبحث گروهی

سواالت جلسه قبل

پاورپوینت

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :بهداشت محیط  ( 3مواد غذایی ،مسکن ،هوا و پرتوها)
شماره جلسه7 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :بهداشت پرتو ها

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی  :کارشناسی بهداشت عمومی منابع :
مدت جلسه 111 :دقیقه

 -فرج زاده داود ” ،بهداشت مواد غذایی“  ،سال 1378

پیشنیاز  :ندارد

 مختاری و بابایی” ،بهداشت مسکن و اماکن عمومی“ ،سال1371

نوع درس :نظری

 -امیر بیگی و احمدی " ،بهداشت هوا و روشهای مبارزه با

تعداد واحد1 :

آالینده ها"  ،سال 1371

مدرس :حمیدرضا پورزمانی  /نظام الدین منگلی زاده

 -مصباح " ،پرتوهای یونساز و بهداشت آنها"

هدف کلی جلسه :اثرات بیولوژیکی پرتوها ،انواع و اصول دفع زباله های اتمی
اهداف جزئی
 - 1- 7اثرات بیولوژیکی پرتوها ( حاد
و مزمن) را بداند .
 - 1- 7انواع پسماندهای رادیواکتیو را
بداند
 - 3- 7روش های دفع پسماندهای
رادیواکتیو را تشریح کند .

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 سخنرانی وتشریح سرفصلها

 -توجه و مشارکت

 -سواالت

 -جواب به

در بحث کالس

شفاهی

در

 -میزان

کالس

سواالت دانشجویان  -جواب به
 ایجاد شرایطبحث گروهی

سواالت جلسه قبل

پاورپوینت

مشارکت

روش ارزیابی پایان ترم درس بهداشت محیط ( 3مواد غذایی،
مسکن ،هوا و پرتوها )

امتحان پایان ترم

 71درصد

فعالیت کالسی

 11درصد

جواب به سواالت مطرح شده در پایان هر مبحث  11درصد

