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

 بهداشتی در شرایط اضطراري اقدامات  نام درس: 

 19/11/1395: تاریخ برگزاري 1:  شماره جلسه

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

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

  عمومیبهداشت  ناپیوستهکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط بهداشت عملیات راهنماي) 1 :منابع
  1385تشارات نص تهران ان 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 شناختی ،عاطفی و  در سه 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

پرسش  –سخنرانی 15
 و پاسخ

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

گزینه  4سواالت 
 اي

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

  محل اسکان را توضیح دهد.

 -شناختی 
 دانش

20      

  



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

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري  نام درس: 

 26/11/1395: تاریخ برگزاري 2:  جلسهشماره 

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

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

  عمومیبهداشت  ناپیوستهکارشناسی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

  1391کار و محیط سالمت مرکز بهداشت وزارت بالیاي، و اضطراري شرایط در محیط تبهداش 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  طبقه  - حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی
 مطالب (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 وه ارزشیابی وشی تکالیف دانشجو
 درصد آن

آشنایی با نقش تغذیه و 
بهداشت مواد غذایبی 
 در شرایط اضطراري

  را شرح دهد. اهمیت غذا و تغذیه در شرایط اضطراري
  را توضیح دهد. شایع ترین آثار بالیا بر زنجیره غذایی

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

 -شناختی 
 نشدا

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 
مدیریت کنترل کیفیت 

 بهداشتی مواد غذایی  

  را شرح دهد.اقدامات اولیه جهت کنترل کیفی مواد غذائی 
  را توضیح دهد. واد غذاییانبار مو نگهداري محل هاي استاندارد 

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

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با خطرات 
مرتبط با آلودگی مواد 

  غذایی 

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

  را شرح دهد. خطر رشد باکتري ها در غذاهاي پخته شده
  را شرح دهد. اصول سالمسازي میوه و سبزیجات

  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

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري  نام درس: 

 03/12/1395: تاریخ برگزاري 3:  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  ناپیوستهکارشناسی  مقطع تحصیلی فراگیران: رشته و
 

  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 اشتیبهد 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  - یطهح عاطفی و روانی حرکتی در سه حیطه شناختی ، اهداف اختصاصی
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و 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

مشارکت در بحث کالس و پاسخ به  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.

 -ناختی ش
 دانش

20      

آشنایی با روش هاي  
  آزمایشات آب 

روش تعیین پی اچ، کلر باقیمانده و کدورت را توضیح دهد. 
  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

 اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري  نام درس: 

 10/12/1395: تاریخ برگزاري 4:  شماره جلسه

 کالس - : دانشکده  بهداشت محل برگزاري در شرایط اضطراري فاضالب و پسماندمدیریت  : موضوع جلسه

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

  عمومیبهداشت  ناپیوستهکارشناسی  ته و مقطع تحصیلی فراگیران:رش
 

  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 روانی  اهداف اختصاصی
 یحرکت

زمان بندي مطالب  طبقه  - حیطه
 (دقیقه)

رسانه ها و  وسائل  روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو
 درصد آن

و  آشنایی با انواع مواد زائد
خطرات بهداشتی مرتبط با 

 آن

  را شرح دهد. فاضالب و پسماند خطرات بهداشتی ناشی از
  را توضیح دهد.  بالیامطابق با نوع  فاضالب و پسماندانواع 

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

 -شناختی 
 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  دآوري موا

  را شرح دهد. فاضالب و پسماندروش هاي جمع آوري 
معیارهاي انتخاب روش جمع آوري بر اساس شرایط 

  جغرافیایی و آب و هوایی را توضیح دهد.
را توضیح  فاضالب و پسماندشرایط ذخیره و نگهداري 

 دهد.

 -شناختی 
 دانش

30 

آشنایی با روش هاي دفع 
  نهایی مواد زائد

  را شرح دهد. فاضالب و پسمانداي دفع روش هانواع 
  معیارهاي انتخاب روش دفع نهایی را شرح دهد.

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

 -شناختی 
 دانش

20      

   


