
  29-93سال تحصیلی اول بهداشت  در شش ماهه دانشکده EDOگزارش عملکرد واحد 

توزیع فرمهاي نظر سنجی بین دانشجویان  ،تکمیل فرمها توسط دانشجویان،آنالیز داده هـا بـا اسـتفاده    :(ارزشیابی از نظر دانشجو
اعضاءهیئت علمی و ازارزشیابی نظري )EDCارسال جهت اساتید پس از تأیید  ،دانشگاه  EDCو تحویل نتایج به  SPSSاز نرم افزار 

  .انجام شد 29-39سال تحصیلی  اول در نیمسالاستاد    26 با استفاده از فرمهاي ارزشیابی دانشجو از )مدعو و غیر مدعو(مدرسین 

  :ارزشیابی کیفی آزمون

 کمی و کیفی آزمون  ارزیابی بهداشت محیطمهندسی گروه  امتحاناتبعضی از به دلیل برگزار شدن تشریحی الزم به ذکر است که 
  .ه استرفتنگصورت در این گروه  اعضاء هیئت علمی و مدرسین تعدادي از از 

  گروه  نام درس  نام استاد

 بهداشت محیطمهندسی   میکروب شناسی محیط  صادقیدکتر مهدي 

  مهندسی بهداشت محیط  مهندسی در بهداشت محیط فرآیند ها و عملیات  دکتر محمد هادي مهدي نژاد

  تصفیه فاضالب- 1  دکتر علی ظفر زاده

  دفع فاضالب در اجتماعات کوچک - 2

 مهندسی بهداشت محیط

  قوانین و مقررات زیست محیطی- 1  مهندس علی شهریاري

  بهداشت حرفه اي- 2

  اکولوژي انسانی و بهداشت بین الملل- 3

  مهندسی بهداشت محیط
  

  بهداشت مادر و کودك- 1  رفیعینرگس 

  تنظیم  و جمعیت خانواده- 2

  بهداشت عمومی

  

  :ارزشیابی کمی آزمون

  گروه  نام درس  نام استاد

 بهداشت عمومی تنظیم  و جمعیت خانواده نرگس رفیعی

  تصفیه فاضالب- 1  دکتر علی ظفر زاده

  دفع فاضالب در اجتماعات کوچک- 2

 مهندسی بهداشت محیط

  مهندسی بهداشت محیط قوانین و مقررات زیست محیطی شهریاريمهندس علی 
 

 مهندسی بهداشت محیط میکروب شناسی محیط دکتر مهدي صادقی

دکتر محمد هادي 
  مهدي نژاد

 جمع آوري و دفع مواد زاید- 1

  فرآیند ها و عملیات مهندسی در بهداشت محیط- 2

 مهندسی بهداشت محیط

  



  :جلسات برگزار شده

  تاریخ  جلسه
 29/6/92و  28 بازنگري فرمهاي ارزشیابی

 27/7/92 ...)بھ روز رسانی سایت،طرح درس ،الگ بوک و (  EDCجلسه با  

 3/10/92 ارزیابی کیفی آزمون

 8/10/92 ارزیابی کیفی آزمون

 19/11/92 )طرح راد(  EDCجلسه با

 13/12/92 آموزش پاسخگو

بهداشت عمومی در خصوص حضور در جلسه ارزیابی نظرات فراگیران 
 )گروه بهداشت عمومی(کارآموزي در عرصه

14/12/92 

،  با مسئول  EDOدر طول ترم پس از ارایه به  کارشناس  ها  و الگ بوك طرح درس هاکل ** 
محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بررسی و پس از رفع اشکاالت بر روي سایت 

  .قرار گرفت
  :طرح درس

  
  

  بهداشت محیط

  ئدجمع آوري و دفع مواد زا- 1  دکتر محمد هادي مهدي نژاد
  فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط- 2

  روزانه طرح درس دوره و
  روزانه طرح درس دوره و

  طرح درس روزانه  يتصفیه فاضالب شهر  دکتر علی ظفر زاده
اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراري    مهندس علی شهریاري ١- 

 -2 اکولوژي انسانی و بهداشت بین الملل 
 طرح درس دوره

  طرح درس دوره
  بهره برداري و نگهداري از تأسیسات آب و فاضالب- 1  مهندس ابوطالب باي

  کاربرد موتور تلمبه در تأسیسات آب و فاضالب - 2
  طرح درس دوره

  طرح درس دوره  شیمی عمومی  مهندس سمیه بیرامی
  روزانه طرح درس دوره و  مکانیک سیاالت  مهندس هادي رحیم زاده

  
  و روزانه طرح درس دوره  شیمی محیط  صادقیدکتر مهدي 

بهداشت 
  عمومی

 طرح درس دوره   تآموزش بهداشت و ارتباطا  هاشم حشمتی

  دورهطرح درس   بهداشت باروري  و مرضیه لطیفی   زهرا مقدم
  طرح درس دوره  بهداشت مواد غذایی  دکتر مجتبی رئیسی
  طرح درس دوره  )کارشناسی ناپیوسته(بهداشت باروري    زهرا مقدم

برنامه ملی مبارزه با بیماریهاي غیر واگیر     عبدالرحمان چرکزي  هطرح درس دور 

 طرح درس دوره بهداشت مادر و کودك  و نرگس رفیعی  مرضیه لطیفی

خانوادهجمعیت و تنظیم   نرگس رفیعی و هاشم حشمتی  طرح درس دوره 

جهت بررسی تطابق بین طرح درس ارائه شده توسط استاد با مطالب تدریس شده در کالس طرح انطباق از 
.دیدگاه دانشجویان  براي یک استاد از هر گروه انجام شد  

 نام استاد درس گروه
 هاشم حشمتی بهداشت دانش آموزان و مدارس بهداشت عمومی
محیطشیمی  بهداشت محیط  دکتر مهدي صادقی 

پیگیري در خصوص صدور  گواهی  فعالیتهاي آموزشی اساتید و اعضاء هیئت علمی  با تأیید و امضاء سرپرست ***
  محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  جهت توانمند سازي کارشناسان EDCشرکت در کالسهاي برگزار شده  *


