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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
                                                       3بهداشت محیط )  (course planطرح  دوره  ترمی 

  96- 97دوم :* نیمسال تحصیلیبهداشت عمومی       *گروه آموزشی:              بهداشت: دانشکده* 
                    7729026 کد درس:*                                                     3بهداشت محیط    عنوان درس: *
  بهداشت عمومیرشته تحصیلی : *                                   کارشناسی ناپیوسته   مقطع : *
        دانشکده بهداشت 7: کالس برگزاري محل*                                   8-10دوشنبه زمان برگزاري: * 
                               8   تعداد جلسات:  * واحد) 1نظري(نوع واحد:       *                                                       1:   تعداد واحد* 

               -پیش نیاز یا هم نیاز:        *                                                  19*تعداد فراگیران:   
  دکتر مهدي صادقیمدرسین: نام 
  شنبه تا چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                       دکتر مهدي صادقی   مسوول درس: نام 

                                     32456102 -5) 204( تلفن:                                             مهندسی بهداشت محیط    بهداشت،گروهدانشکده   آدرس دفتر: 
 dr-sadeghi@goums.ac.ir :پست الکترونیک
آالینده ها، بهداشت و حفاظت در برابـر  کسب دانش و اطالعات الزم در آالینده هاي هوا، نحوه شناسایی و کنترل هدف کلی درس: 

  پرتوها و بهداشت مسکن و اماکن عمومی
  . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص آالینده هاي هوا1
  . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص اتمسفر، ساختار آن و پارامترهاي هواشناسی و اقلیم2
  ءبر انسان ، گیاهان و حیوانات و اشیا.کسب دانش و اصالعات در خصوص اثرات آالینده هاي هوا 3
  . کسب دانش و اطالعات در خصوص آالینده هاي معیار و استانداردها4
  . کسب دانش و اطالعات در خصوص اثرات جهانی آلودگی هوا5
  . کسب دانش در خصوص پرتوهاي یونیزان ، غیر یونیزان، پرتوهاي ذره اي و الکترومغناطیس و کمیت هاي پرتوها6
دانش در مورد  اصول حفاظت در برابر پرتوها، آلودگی محیط زیست به پرتوها، دفع زباله هاي اتمی، اثرات بیولوژیکی  .کسب7

  پرتوها
. کسب دانش در مورد بهداشت مسکن ، عوارض ناشی از زندگی در مسکن نامناسب، مسائل بهداشتی روانی، نور، حرارت ، 8

  رطوبت ، تهویه
یاتی در خصوص اماکن عمومی، استخرها، بیمارستان ها، مدارس ، آسایشگاه ها، زندان هاف هتل ها و . کسب دانش در مورد  کل9

  رستوران ها
  استانداردها و قوانین مرتبط با مواد غذایی، نگهداري، آماده سازي و عرضه بهداشتی مواد غذایی. کسب دانش در مورد  10

  اهداف اختصاصی:
  پایان دوره قادر باشند:از فراگیران انتظار می رود در 

  . تعریف آلودگی هوا و اصالحات مهم را بداند.1- 1
  . تقسیم بندي کلی آالینده را بیان کند.2-1
  . انواع آالینده ها را بر اساس نحوه تولید بیان کند.1- 3
  . انواع آالینده ها را بر اساس حالت ماده بیان کند.1- 4
 ولید بیان کند.. انواع آالینده ها را بر اساس منبع ت5-1
  . ترکیب و ساختار اتمسفر را بداند.2- 1
  . الیه هاي مختلف اتمسفر و ویژگیهاي آن را بداند.2-2
  . هواشناسی و اقلیم را بیان کند.2- 3
  . انواع آب و هواشناسی را بیان کند.2- 4
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  . انواع اقلیم را بیان کند.5-2

  . اثرات آالینده هاي هوا بر انسان را بیان کند.3- 1
  . اثرات آالینده هاي هوا برگیاهان و حیوانات را بیان کند.2-3
  . اثرات آالینده هاي هوا براشیاء را بیان کند.3- 3
  . آالینده هاي معیار هوا را بداند.4- 1
  . انواع آالینده هاي معیار را به تفکیک و اثرات آنها را بیان نماید.2-4
  . شاخص کیفیت هوا را بیان کند.4- 3
  ر آلودگی هوا بر گرمایش جهانی را بداند.اث .5- 1
  . ترکیبات ایجاد کننده گرمایش جهانی را بداند.2-5
  . اثر آلودگی هوا بر تخریب الیه ازن را بداند.5- 3
  . ترکیبات  موثر در تخریب الیه ازن  را بداند.5- 4
  . اثر آلودگی هوا بر تولید باران اسیدي را بیان کند.5-5
  ي و الکترمغناطیس را توضیح دهد.. پرتوهاي ذره ا6- 1
  . پرتوهاي ذره اي و الکترومغناطیس را بیان کند.2-6
  را شرح دهد. و بدون بار. خصوصیات پرتوهاي ذره اي داراي بار 6- 3
  . طیف الکترومغتاطیس و پرتوهاي مهم آن را شرح دهد.6- 4
  را توضیح دهد. هاپرتو هاي مختلف . کمیت5-6
  پرتوها را بیان کند..اثرات بیولوژیکی 7- 1
  . قوانین مربوط به حفاظت در برابر اشعه را بیان کند.2-7
  . اصول حفاظت در برابر پرتوها را بداند.7- 3
  . روشهاي پایش فردي را بیان کند.7- 4
  . روشهاي پایش محیطی را بیان کند.5-7
  . مدیریت زباله هاي اتمی را شرح دهد.7- 6
  بیان کند.. تعریف بهداشت مسکن را 8- 1
  . عوارض زندگی در مسکن نامناسب را بیان کند.2-8
  . اثرات بهداشتی و روانی مسکن نامناسب را ذکر کند.8- 3
  .تسهیالت و تجهیزات ایمنی در مسکن را بیان کند.8- 4
  . تعمیرات و نگهداري ساختمان ها را بیان کند.5-8
  . استانداردهاي مسکن بهداشتی را بیان کند.8- 6
  دیر نور، حرارات، رطوبت ، تهویه وصدا را بیان کند.. مقا8- 7
  . استانداردهاي بهداشتی استخرهاي شنا را بیان کند.9- 1
  . استانداردهاي بهداشتی بیمارستان ها را بیان کند.2-9
  . استانداردهاي بهداشتی مدارس را بیان کند.9- 3
  کند.. استانداردهاي بهداشتی آسایشگاه و زندان ها را بیان 9- 4
  . استانداردهاي بهداشتی هتل ها و رستوران ها را بیان کند.5-9
  . بهداشت مواد غذایی را تعریف نماید.10- 1
  . شرایط نگهداري مواد غذایی را بیان کند.2-10
  . شرایط آماده سازي و عرضه بهداشتی مواد غذایی را توضیح دهد.10- 3
  زیع مواد غذایی را بیان کند.. استاندادها و قوانین مربوط به تهیه و تو10- 4

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
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  )الف) در طول دوره ( کوئیز، تکالیف
  % نمره کل100معادل  نمره20ب) پایان ترم  :

  آزمون:شیوه ج) 
  تستی / تشریحی        کتبی :پایان ترم 
، تـذکر در صـورت    استفاده از تلفن همـراه حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  تاخیر
ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

  خواهد شد .
  حل مسائل و تکالیف درسی وظایف و تکالیف دانشجو:

        12/04/97تاریخ امتحان پایان ترم:*
  تذکرهاي مهم براي دانشجویان:* سایر 

  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  
  رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل
 1390کارگر مهدي، کلیات بهداشت محیط ، انتشارات اندیشه رفیع،  -

  آخرین چاپدهقانی محمدهادي، مبانی هواشناسی و آلودگی هو، انتشارات غاشیه،  -

  مصباح اشرف السادات، پرتوهاي یونساز و بهداشت آنها، انتشارات دانشگاه تهران.
  
  

  یجدول زمان بندي برنامه درس

  تاریخ  ردیف
  
  ساعت

  
  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

مقدمه در خصوص آلودگی هوا،   10-8  16/11/1396  1
تعاریف آلودگی هوا، تقسیم 

  بندي آلودکی هوا، 

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

مبانی هواشناسی و اقلیم، ترکیب  10-8 23/11/1396  2
  و ساختار اتمسفر

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

پروژکتور، دیتا 
  کامپیوتر

آالینده هاي معیار و اثرات آن بر   10-8  30/12/96  3
انسان ، گیاهان و اشیاء، اثرات 
جهانی آلودگی هوا، گرمایش 
جهانی، کاهش الیه ازن، باران 

  هاي اسیدي

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

یونیزان، پرتوهاي یونیزان و غیر  10-8 0/12/1396  4
پرتوهاي ذره اي و 

الکترومغناطیس، کمیت هاي 
  پرتوها

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

اصول حفاظت در برابر پرتوها،   10-8  07/12/1396  5
آلودگی محیط زیست به پرتوها، 

دفع زباله هاي اتمی، اثرات 

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر



 ٤

  بیولوژیکی پرتوها
بهداشت مسکن ، عوارض ناشی  10-8 14/12/1396  6

از زندگی در مسکن نامناسب، 
مسائل بهداشتی روانی، نور، 
  حرارت ، رطوبت ، تهویه

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

کلیاتی در خصوص اماکن عمومی،   10-8  21/12/1396  7
استخرها، بیمارستان ها، مدارس 
، آسایشگاه ها، زندان هاف هتل 

  ها و رستوران ها

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

استانداردها و قوانین مرتبط با  10-8 20/1/1397  8
مواد غذایی، نگهداري، آماده 
سازي و عرضه بهداشتی مواد 

  غذایی

حل  پرسش و پاسخ،  سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

 
 

                                                                                                        


