
 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  طرح درس روزانه درس بهداشت مسکن و اماکن عمومی

  بهداشت مسکن و اماکن عمومینام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  1شماره جلسه : 
  محل برگزاري :دانشکده بهداشت  دروسمقدمه و ارائه سر فصل موضوع جلسه :

  علی ظفرزادهمدرس : دکتر   120مدت جلسه (دقیقه) :
 وسته مهندسیپی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

  ها میکروارگانیسم

  و مقدمات بهداشت مسکن سرفصل دروس آشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

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

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و دانشجوتکالیف  و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

مقدمه و      
ارائه سر فصل 

آشنایی درس، 
با تعریف 
مسکن و 

  .توضیح دهداهمیت درس را  -1-1
  معرفی طرح درس، بیان انتظارات و ارزشیابی  - 1- 2
  .بهداشت مسکن را تعریف کند-3-1
توصیه هاي بهداشت محیطی را در مورد مسکن  - 4-1

  دهدتوضیح 

  
  شناختی

  
120  

سخنرانی و 
  بحث گروهی

Power point -    



مسکن 
  بهداشتی

اصول مهم در یک مسکن بهداشتی را  بیان  - 5-1
  نماید.

 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  مسکن و اماکن عمومیبهداشت نام درس :                                                                   

  96- 97تاریخ برگزاري : نیمسال دوم   2شماره جلسه :

  عوامل فیزیکی و بیولوژیکی موضوع جلسه :
  

  محل برگزاري :دانشکده بهداشت

  علی ظفرزادهمدرس : دکتر   120مدت جلسه (دقیقه) :
نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : کارشناسی 

  بهداشت محیط
  :  منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  بهداشت محیط بیمارستان: روشراهنماي ) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

  ها میکروارگانیسم

  پارامترهاي مهم فیزیکی فاضالبمفاهیم و آشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

عوامل فیزیکی 
و بیولوژیکی در 

  .عوامل بیولوژیک و اثرات آنرا توضیح دهد. - 1-2
توضیح  ا عوامل فیزیکی و اثرات آنرا توضیح ر -2 - 2

  دهد.

  
  

  شناختی

  
  

120  

سخنرانی و 
  بحث گروهی

Power point  پاسخ به
سئواالت 

مطرح 

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  



اثرات آنرا توضیح را  توضیح  عوامل شیمیایی  و -2-3  مسکن
  دهد.

  
  
  

    شده

 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومینام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  3شماره جلسه :

  محل برگزاري :دانشکده بهداشت   مخاطرات ناشی از مسکن نامناسبشرح  موضوع جلسه :

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان) بهداشت 1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

   ها میکروارگانیسم

  ب و استانداردهاي پساب خروجی مشخصه هاي فیزیکی و شیمیایی فاضالآشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

شرح 
مخاطرات 

ناشی از 

میزان مرگ و میر و شیوع بیماریها را در مسکن  -1-3
  .نامناسب بیان نماید

امید به زندگی، مسائل اجتماعی و  هزینه هاي  -3- 2
  .شرح دهدشهري را  براي مساکن غیر بهداشتی 

    شناختی
120  

سخنرانی و 
  بحث گروهی

Power point  پاسخ به
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  



مسکن 
  نامناسب

  گانه بهداشت مسکن را نام ببرد. 6اصول   -3-3
  

 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  4شماره جلسه :
  محل برگزاري :دانشکده بهداشت  گانه بهداشت مسکن 6اصول   موضوع جلسه :

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

  هامیکروارگانیسم

  گانه بهداشت مسکن 6اصول  آشنایی باهدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

  مطالب (دقیقه)
و وسائل  رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  ارزشیابی وشیوه  تکالیف دانشجو
  درصد آن

گانه بهداشت  6اصول 
  مسکن

  

را  حفاظت در برابر بیماریهاي واگیردار - 4-1
  شرح دهد.

حفاظت در برابر بیماریهاي مزمن و - 4-2
  را شرح دهد. مسمومیتها

  
  شناختی

  
120  

سخنرانی و 
بحث 
  گروهی

Power 
point 

پاسخ به 
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  



 درس روزانه فرم طرح

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  5:شماره جلسه 
  بهداشت محل برگزاري :دانشکده  مسکن گانه بهداشت 6اصول  آشنایی با موضوع جلسه :

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

  اه میکروارگانیسم
 

  گانه بهداشت مسکن 6اصول  آشنایی باآشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

  مطالب (دقیقه)
و وسائل  رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

  شیوه ارزشیابی و دانشجوتکالیف 
  درصد آن

گانه بهداشت  6شرح اصول 
  مسکن

 کاهش فشارهاي اجتماعی و روانی  -5-1
  را شرح  دهد. مسکن 

عنوان بهبود دهنده  بهاصل اینکه مسکن  -5-2
  باشد را شرح دهد. وضعیت زندگی

افزایش آگاهی در خصوص چگونگی استفاده از  - 5-3
  را شرح دهد. مسکن

را  حفاظت گروههاي در معرض خطر چگونگی  - 5-4
  . شرح دهد

  
  شناختی

  
  
  
  

  
120  

سخنرانی 
و بحث 
  گروهی

Power 
point 

پاسخ به 
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  



 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  6:شماره جلسه 
نکات مورد توجه در تامین آب در  موضوع جلسه :

  مسکن و دفع فاضالب

  محل برگزاري :دانشکده بهداشت

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120(دقیقه) :مدت جلسه 
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385بابایی ( مهدي مختاري و علی اکبر  - 2
هاي مهندسی بهداشت در کنترل  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

  اه میکروارگانیسم

  توجه در تامین آب در مسکن و دفع فاضالبنکات مورد  آشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

نکات مورد 
توجه در 

تامین آب در 
مسکن و دفع 

   فاضالب

را نکات مورد توجه در رابطه با تامین آب در مسکن  -6-1
  .شرح دهد

نکات قابل توجه در خصوص لوله کشی فاضالب در  -6-2
  دهد.توضیح را  داخل ساختمان

نکات مورد توجه در مورد دفع فاضالب در چاه  -6-3
  .تعریف نماید را جاذب

  
  شناختی

  
  
  
  

  
120  

سخنرانی و 
  گروهیبحث 

Power point  پاسخ به
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  

  



 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  7شماره جلسه :
  محل برگزاري :دانشکده بهداشت  ابعاد مناسب مسکن ، دما ، رظئبت و تهویه  موضوع جلسه :

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 

  بهداشت محیط
  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  ) بهداشت مسکن و اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  -دهقانی  - 3

   اه کنترل میکروارگانیسم

  ابعاد مناسب مسکن ، دما ، رظئبت و تهویهآشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

ابعاد مناسب 
مسکن ، دما ، 
  رظئبت و تهویه

  .شرح دهدرامعیارهاي کبفی محل سکونت  -7-1
  .را توضیح دهدمعیارهاي تعیین شلوغی مسکن  -7-2
معیار هاي دما و رطوبت مناسب در مسکن را شرح  -7-3

  دهد.
  توضیح دهد. انواع تهویه در مسکن را   -7-4

  
  

  شناختی

  
  

120  

سخنرانی و 
  بحث گروهی

Power point  پاسخ به
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  

  



 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96- 97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري :  8شماره جلسه :

  محل برگزاري :دانشکده بهداشت  تهویه مدارس و اماکن عمومی موضوع جلسه :
  علی ظفرزادهدکتر مدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :

کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
  بهداشت محیط

  :منابع 

١- Environmental engineering and sanitation; John Wiley; New York, ٢٠٠٣ 
Clays Handbook of environmental health 

  اماکن عمومی، چاپ اول، انتشارات آثار سبحان) بهداشت مسکن و 1385مهدي مختاري و علی اکبر بابایی (  - 2
هاي مهندسی بهداشت در  راهنماي بهداشت محیط بیمارستان: روش) 1380، (محمدهادي  - دهقانی  - 3

   اه کنترل میکروارگانیسم

  تهویه مدارس و اماکن عمومیآشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

  )عناوین فرعی(
زمان بندي   طبقه  -حیطه  اهداف اختصاصیدر سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی

مطالب 
  (دقیقه)

  شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس
  درصد آن

تهویه مدارس و 
اماکن عمومی و 
بهداشت محیط 

  مدارس

ا  ر اساس تهویه در بخشهاي مختلف مدارس  -1- 8
  توضیح دهد.

را اساس تهویه در بخشهاي مختلف اماکن عمومی   -2- 8
  توضیح دهد.

جزئیات مربوط به بهداشت محیط مدارس و اماکن  - 3- 8
  شرح دهد. فرهنگی را  –آموزشی 

  
  

  شناختی

  
  

120  

سخنرانی و 
بحث 
  گروهی

Power point- 
 وایت بورد

پاسخ به 
سئواالت 

مطرح 
  شده

آزمون 
 -کتبی(تشریحی

MCQ(  

  



 فرم طرح درس روزانه

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  بهداشت مسکن و اماکن عمومی:  نام درس :                                                                   

  96-97نیمسال دوم  تاریخ برگزاري  9شماره جلسه :
و بهداشت محیط  شناگاهها ،بهداشت اسخرها موضوع جلسه:

  بیمارستانها
  محل برگزاري :دانشکده بهداشت

  دکتر علی ظفرزادهمدرس :   120مدت جلسه (دقیقه) :
کارشناسی نا پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران : 
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