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 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
   در شرایط اضطراري یبهداشت اقدامات)  course plan( ترمی  دوره  طرح

  در شرایط اضطراري مدیریت بهداشت محیط :درس نام
  14- 16 ساعتها  شنبهدو: برگزاري تاریخ  1397-98 تحصیلی اول سال نیم: دوره طول
  بهداشت دانشکده: برگزاري محل  )ساعت 17( نظري 1:  واحد تعداد
  : نیاز پیش  شهریاري علی دکتر :درس مسوول نام

  E-mail: Dr.shahryari@goums.ac.ir           32456102 -5) 203() دپارتمان(  تلفن  17 تا 16 ساعت شنبهسه : تماس روزهاي
   محیط بهداشت پیوسته کارشناسی 5 ترم: تحصیلی مقطع و رشته

  در شرایط اضطراري مدیریت بهداشت محیط يها برنامه اجراي  با انشجویاند آشنایی: درس کلی هدف
  :باشند قادر  زیر موارد به دوره اتمام از پس دانشجویان رود می انتظار: درس اختصاصی اهداف
  .کنند بیان را وادثح بندي طبقه ،حوادث انواع ي،راضطرا شرایط اصطالحات و مفاهیم -1
  . دهند شرح را اضطراري شرایط بروز در المللی بین و مملکتی مسئول سازمانهاي وظایف -2
 .دهند توضیح را )وظایف تقسیم – هماهنگی – سازماندهی و تشکیالت ایجاد( اضطراري شرایط در بحران دیریتم -3

 .دهند توضیح را اردوگاهها برقراري و سرپناه تهیه چگونگی  -4

  .نمایند بیان را) غذائی مواد بازیابی و کنترل جمعی، دسته تغذیه( غذایی مواد بهداشت   -5
 .دهند توضیح را سالم آشامیدنی آب تامین  چگونگی -6

 .بدانند را )اجساد آوري جمع زباله، و فاضالب( زائد مواد مدیریت -7

  .بدانند را جوندگان و بندپایان با مبارزه و بالیا از سپ محیط ضدعفونی نحوه و گندزدا مواد از استفاده  چگونگی  -8
  

  گروهی بحث پاسخ، و پرسش سخنرانی،: تدریس روش
 درس اصلی منابع

  
  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي
  1385 تهرانانتشارات نص  ،همکارانکاظم ندافی و  دکتر ،شرایط اضطراري در محیط بهسازي
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات

Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-٢٠٠٢ 
 :ارزشیابی هر به مربوط بارم و دانشجو ارزشیابی نحوه

                           نمره 2... ):  ارائه کنفرانس، ترجمه و  کوئیز،(  دوره طول در) الف
  نمره 18): اي گزینه چهار/ تشریحی سواالت( ترم پایان آزمون) ب
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  1397-98 اول سال نیم "مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري"  درس برنامه ارائه بندي زمان جدول
  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

1  31/06/1397  14-16  

   اضطراري، شرایط در مبانی اصول خدمات بهداشتی با آشنایی
  ).. تکنولوژیک و بالیاي طبیعی، بالیاي  بالیا،( واژگان تعاریف

   بالیا در رسان امداد ملی هاي سازمان با آشنایی 
   بالیا در رسان امداد المللی بین هاي سازمان با آشنایی
  بالیا وزارت بهداشت در سازماندهی، و شکیالتت با آشنایی

  شهریاري دکتر علی

2  07/07/1397  14-16  
  آشنایی با شرایط اسکان و معیارهاي الزم در طراحی محل اسکان

  محل اسکانو  تسهیالت مورد نیاز  روش هاي اسکانآشنایی با انواع 
 دکتر علی شهریاري

3  14/07/1397  14-16  

  بهداشت مواد غذایبی در شرایط اضطراريآشنایی با نقش تغذیه و 
  آشنایی با روش هاي مدیریت کنترل کیفیت بهداشتی مواد غذایی  

  آشنایی با خطرات مرتبط با آلودگی مواد غذایی
 دکتر علی شهریاري

4  21/07/1397  14-16  

  اهمیت بهداشت آب در شرایط اضطراري
  ایط اضطراريدر شر آب، تصفیه، گندزدایی تامینآشنایی با روش هاي 

  در شرایط اضطراري آب آشنایی با روش هاي کنترل کیفیت بهداشتی
 دکتر علی شهریاري

5  28/07/1397  14-16  

  آشنایی با انواع مواد زائد و خطرات بهداشتی مرتبط با آن  در شرایط اضطراري
  آشنایی با روش هاي  جمع آوري مواد زائد  در شرایط اضطراري

  نهایی مواد زائد  در شرایط اضطراري آشنایی با روش هاي دفع
 دکتر علی شهریاري

6  05/08/1397  14-16  

  آشنایی با مشکالت دفع غیر بهداشتی فاضالب  در شرایط اضطراري
  آشنایی با روش هاي دفع بهداشتی مدفوعی در شرایط اضطراري

  آشنایی با روش هاي تصفیه فاضالب در شرایط اضطراري
 دکتر علی شهریاري

7  12/08/1397  14-16  

  آشنایی با اصول گندزدایی و ضدعفونی در شرایط اضطراري
  آشنایی با روش هاي گندزدایی و ضدعفونی در شرایط اضطراري

  آشنایی با روش هاي گندزدایی و ضدعفونی اجساد  در شرایط اضطراري
 دکتر علی شهریاري

8  19/08/1397  14-16  

  آشنایی با خطرات بهداشتی حشرات و جوندگان
  آشنایی با روش هاي کنترل حشرات
  آشنایی با روش هاي کنترل جوندگان

 دکتر علی شهریاري


