
 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 در شرایط اضطراري یبهداشتاقدامات   نام درس: 

 17/11/1396: تاریخ برگزاري 1:  شماره جلسه

 کالس -  بهداشت : دانشکده محل برگزاري  اضطراري شرایط در بهداشتی مبانی اقدامات: موضوع جلسه

 شهریاريعلی دکتر :  مدرس 90 یقه):مدت جلسه (دق

  عمومی بهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  در اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اهمیت بالیا و 
 خسارات هاي مرتبط با آن  

  خسارات هاي ناشی از بالیا در دنیا و ایران را شرح دهد. 
 ز بالیاي طبیعی و غیر طبیعی در ایران را بیان کند.برخی ا

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

پاسخ به مشارکت در بحث کالس و  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با انواع بالیاي 
 طبیعی و غیر طبیعی

  انواع بالیا را شرح دهد.
  ارزیابی  خطرات بالیا توضیح دهد. روش هاي ترسیم نقشه و

 روش هاي مدیریت در بالیا را بیان کند

 -شناختی 
 دانش

30 

 بین هاي سازمان با آشنایی
  بالیا در رسان امداد المللی

  و بین المللی کمک رسان در بالیا را بشناسد.سازمان ملی 
وظایف سازمان ملی مدیریت بحران و سازمان ها و وزارتخانه ها 

  ایران را شرح دهد.در 
  چارت سازمانی وزارت بهداشت در بالیا را ترسیم نماید

وظایف هر یک از واحدهاي تخصصی وزرات بهداشت در بالیا 
 را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 ر شرایط اضطراريمدیریت بهداشت محیط د  نام درس: 

 24/11/1396: تاریخ برگزاري 2:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري اسکان آسیب دیدگان در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و  اهداف اختصاصی
 روانی حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اهمیت اسکان  و 
معیارهاي الزم در طراحی محل 

 اسکان

  ضرورت اسکان آسیب دیدگان را شرح دهد.
  اسکان را توضیح دهد.محل معیارهاي الزم براي 

را بیان  اولویت بندي محل اسکان آسیب دیدگان
 کند

 -شناختی 
 دانش

رسش پ –سخنرانی 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

 را توضیح دهد.اسکان  روش پراکنده (خانوادگی) روش هاي اسکان آشنایی با انواع 

  را توضیح دهد.اسکان  روش اردوگاهی (گروهی)
 مزایا و معایب روش هاي اسکان را شرح دهد.

 - شناختی
 دانش

30 

محل مورد نیاز آشنایی با تسهیالت 
بر اساس استانداردهاي  اسکان 
  بهداشتی

تسهیالت بهداشتی در محل اسکان نیازهاي مرتبط با 
  را توضیح دهد. موقت

اسکان محل در براي شرایط زیست فضاي مورد نیاز 
  را بیان کند.
ضروري از نظر شرایط محیطی در  استانداردهاي
  را توضیح دهد. محل اسکان

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 08/12/1396: تاریخ برگزاري 3:  شماره جلسه

 کالس - دانشکده  بهداشت : محل برگزاري اضطراي شرایط در غذایی مواد بهداشت: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر اضطراري،شرایط  در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  طالبرئوس م
 )عناوین فرعی(

زمان بندي  طبقه  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با نقش تغذیه و 
بهداشت مواد غذایبی 
 در شرایط اضطراري

  را شرح دهد. ه در شرایط اضطرارياهمیت غذا و تغذی
  را توضیح دهد. شایع ترین آثار بالیا بر زنجیره غذایی

 بیماري هاي مرتبط با مواد غذایی در شرایط بحران را توضیح دهد.انواع 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 
 برد

مشارکت در بحث کالس و پاسخ 
 به سواالت مطرح شده 

گزینه  4ت سواال
 اي

آشنایی با روش هاي 
مدیریت کنترل کیفیت 

 بهداشتی مواد غذایی  

  را شرح دهد.اقدامات اولیه جهت کنترل کیفی مواد غذائی 
  را توضیح دهد. انبار مواد غذاییو نگهداري محل هاي استاندارد 

  اقدامات بازرسی و کنترلی محل تهیه غذاي (آشپزخانه) را شرح دهد.
 ونی محل تهیه غذا را توضیح دهد.روش هاي ضدعف

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با خطرات 
مرتبط با آلودگی مواد 

  غذایی 

  کند ارزیابیرا  کیفیت غذا در شرایط بحران
  را تشخصی دهد. غذاهاي قابل استفاده مجدد و غذاهاي معدوم شدنی 

  را شرح دهد. خطر رشد باکتري ها در غذاهاي پخته شده
  را شرح دهد. ازي میوه و سبزیجاتاصول سالمس

  را توضیح دهد. اقدامات الزم در موارد بروز بیماریهاي ناشی از غذا

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 15/12/1396: رگزاريتاریخ ب 4:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري اضطراي شرایط در سالم آشامیدنی آب تامین : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري ایطشر در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه عاطفی و روانی حرکتی در سه حیطه شناختی ، اهداف اختصاصی
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 و شیوه ارزشیابی تکالیف دانشجو
 درصد آن

بهداشت آب اهمیت 
 در شرایط اضطراري 

  را شرح دهد. سیستم تامین آبیک  اثرات نامطلوب عدم وجود 
  بیماري هاي مرتبط با آب را توضیح دهد.

را توضصیح  پس از وقوع بحرانو  اقدامات حین وقوع بحران
 دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

ت در بحث کالس و پاسخ به مشارک کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي 
تامین آب در شرایط 

 اضطراري

  را توضیح دهد. آب مصرفیتامین عوامل تعیین کننده در 
  در مدیریت آب شرح دهد. وزارت نیرو و بهداشت وظایف 

 انواع روش هاي تامین را توضیح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي 
  تصفیه آب

  فرایندهاي تصفیه آب در شرایط اضطراري را توضیح دهد.
  روش هاي ضدعفونی آب را شرح دهد. 

  انواع مواد گندزدا براي ضدعفونی آب را بشناسد.

 -شناختی 
 دانش

20      

آشنایی با روش هاي  
  آزمایشات آب 

ضیح دهد. روش تعیین پی اچ، کلر باقیمانده و کدورت را تو
  روش هاي آزمایش میکروبی آب را بیان کند.

  استاندارد فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب را شرح دهد. 

 -شناختی 
  دانش

      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 22/12/1396: تاریخ برگزاري 5:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در طمحی بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی
 حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 زشیابی وشیوه ار تکالیف دانشجو
 درصد آن

و  آشنایی با انواع مواد زائد
خطرات بهداشتی مرتبط با 

 آن

  خطرات بهداشتی ناشی از مواد زائد را شرح دهد.
  بالیا را توضیح دهد. مطابق با نوع انواع مواد زائد 

  بیماریهاي مرتبط با مواد زائد  بحث کند. در مورد 
 اجزاء مهم مدیریت مواد زائد را شرح دهد.

 -ختی شنا
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي  جمع 
 زائد  آوري مواد

  انواع روش هاي جمع آوري مواد زائد را شرح دهد.
معیارهاي انتخاب روش جمع آوري بر اساس شرایط 

  و آب و هوایی را توضیح دهد.جغرافیایی 
 شرایط ذخیره و نگهداري مواد زائد را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي دفع 
  نهایی مواد زائد

  را شرح دهد.مواد زائد روش هاي دفع انواع 
  معیارهاي انتخاب روش دفع نهایی را شرح دهد.

  گزینه هاي دفع در محل را شرح دهد.
  ي دفع در خارج را محل را توضیح دهد.گزینه ها

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 14/01/1397: تاریخ برگزاري 6:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري ب و مدفوع)  در شرایط اضطراريمدیریت مواد زائد مایع (فاضال: موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط متسال مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با مشکالت 
ی  دفع غیر بهداشت

 فاضالب

در مورد مشکالت بهداشتی و زیست محیطی دفع غیر بهداشتی 
  فاضالب  توضیح دهد.

  بیماري هاي مرتبط با دفع غیر بهداشتی فاضالب را شرح دهد.
  مسیرهاي انتقال بیماري از فاضالب به انسان را بشناسد.

 را شرح دهد. معیارهاي مهم در انتخاب روش دفع مدفوع

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –نرانیسخ 15
 و پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
 دفع بهداشتی مدفوعی

  انواع روش هاي دفع مدفوع را توضیح دهد.
با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوایی روش مناسب دفع 

 مدفوع ارائه دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

روش هاي آشنایی با 
   تصفیه فاضالب

  را بداند. اقدامات قابل اجرا جهت تعمیرخطوط فاضالب
  روش هاي تصفیه فاضالب در شرایط بحران را توضیح دهد.

  روش تصفیه با سپتیک تانک را طراحی کند.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



 روزانه درس طرح فرم
  گلستان درمانی داشتیبه خدمات و پزشکی علوم دانشگاه

 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 21/01/1397: تاریخ برگزاري 7:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري گندزدایی محیط در شرایط اضطراري  : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی فراگیران: رشته و مقطع تحصیلی
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 طبقه

بندي  زمان
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با اصول 
گندزدایی و 
 ضدعفونی

  را شرح دهد.ضرورت استفاده از مواد گندزدا 
 را بشناسد انواع مواد گندزدا و ضدعفونی کننده

را بر اساس نوع آلودگی نده معیارهاي انتخاب یک ماده گندزدا و ضدعفونی کن
 توضیح دهد. 

 -شناختی 
 دانش

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

کامپیوتر، وایت 
 برد

مشارکت در بحث کالس و 
 پاسخ به سواالت مطرح شده 

گزینه  4سواالت 
 اي

آشنایی با روش هاي 
گندزدایی و 
 ضدعفونی

  را تشریح نمایدگندزدا و ضدعفونی کننده روش هاي تهیه محلول 
  را بیان کند. مواد گندزدا و ضدعفونی کنندهش هاي استفاده از مواد رو

خطرات ناشی از استفاده ناصحیح از مواد گندزدا و ضدعفونی کننده را شرح 
 دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي 
گندزدایی و 

  ضدعفونی اجساد

شتی اجساد  را خطرات بهداشتی ناشی از عدم جمع آوري و یا نگهداري غیر بهدا
  شرح دهد.

  روش هاي ضدعفونی اجساد براي پیشگیري از بروز اپیدمی ها شرح دهد.
روش هاي ضعفونی کارکنان و وسایل مورد استفاده در مدیریت دفع اجساد را 

  شرح دهد

 -شناختی 
 دانش
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  بسمه تعالی
 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري  نام درس: 

 28/01/1397: تاریخ برگزاري 8:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري مبارزه با بندپایان و ناقلین در شرایط اضطراري : موضوع جلسه

 : دکتر علی شهریاري مدرس 90 مدت جلسه (دقیقه):

  عمومیبهداشت  پیوسته کارشناسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط داشتبه عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385انتشارات نص تهران  کاظم ندافی و همکاران، دکتر شرایط اضطراري، در محیط بهسازي) 2
  1384 اختر، نشر تبریز، ، هاشمی اصل احمد مهندس ،2 و 1 جلد اضطراري شرایط در بهداشتی اقدامات) 3

4) Environmental health in emergencies and disasters- a practical guide (WHO)-2002 

 هدف کلی درس :

  رئوس مطالب
 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و  اهداف اختصاصی
 روانی حرکتی

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با خطرات بهداشتی 
 حشرات و جوندگان

را  حشرات و جوندگان منتقله توسط بیماري هاي 
  لیست نماید.

 خطرات رشد و تکثیر در هنگام بالیا را شرح دهد.

 -شناختی 
 دانش

پرسش و  –سخنرانی 15
 پاسخ

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  کامپیوتر، وایت برد
 ت مطرح شده سواال

 گزینه اي 4سواالت 

آشنایی با روش هاي کنترل 
 حشرات 

  ها آشنا باشد.حشره کش با انواع 
  شرایط استفاده از حشره کش را شرح دهد.

در مورد خطرات احتمالی ناشی از مسمومیت با 
  حشره کش را توضیح دهد.

  روش تهیه سموم را شرح دهد.
 ح دهد.طرز کار با دستگاه هاي سمپاشی را توضی

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي کنترل 
  جوندگان 

  با انواع سموم جونده کش آشنا باشد.
  معیارهاي الزم مبارزه با جوندگان را توضیح دهد.

  روش استفاده از سموم را بیان کند.
در مورد خطرات احتمالی ناشی از مسمومیت با 

  حشره کش را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش
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