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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 

بهداشت مسکن و  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 یاماکن عموم

 
 محیط بهداشت مهندسی گروه آموزشی:

 دانشکده بهداشت رکز آموزشی درمانی:دانشکده/ م نظری واحد1  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک گروهتعداد گروه هدف: 

مهندسی :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 ، کارشناسی پیوستهبهداشت محیط
 اول نیمسالزمان شروع: 

 مشخصات استاد مسؤول:

 لآدرس ایمی تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 استادیار  جعفری جلیل
013-

33824664 
 Jalil.jaafari@gums.ac.ir 

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

دوره طرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250معرفي مختصري در حدود 

 

. بلکهه تیسهن یکهاف ییضامن سالمت انسان باشد، اما بهه تنهها یتا حدود یتواندم یاصول بهداشت فرد یتر چه رعااگ

ل حاضهر حها در .یهردمهدنظر رهرار گ یهدبا یازجمله مسکن و اماکن عموم یمراعات اصول بهداشت در تمام ارکان زندگ

 یلاز مسها یکهیامهر  یهنرت نظر دارند و ادر ساخت مسکن د یو جسم یبهداشت یلساختمان در مورد مسا ینمهندس

اثهرات  یشهییرانه،کاه ساختمان جهت اردامات پ یاصول مهندس رعایت. شودیمحسوب م یدر ساختمان ساز یاساس

کونت بهه سهبهداشت محهل  یابهداشت مسکن  .شودی( در نظر گرفته م یآت  سوز یل،لرزه ، س ین) زم یعیطب یبال

 گرددیم یندر آن تأم ینساکن یو روح یجسم یاجاتاحت یط،شود که تحت آن شرا یگفته م یو کم یفیک یژگیهایو

ا توجهه بهه مهوارد یهاد ب  .یدنما یریسوانح و حوادث ناگوار تا حد امکان جلوگ یردار،واگ یماریهایاز بروز و انتقال ب یزو ن

ار دید کند بسهیسکونت می تواند تهشده، توجه و بررسی عاملی که می تواند سالمت انسانها را در منازل و اماکن محل 

 ضروری به نظر می رسد.

 
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

ماکن و کنترل ا یبهداشت یراز مسکن غ یاثرات و مخاطرات ناش ی،با اصول بهداشت مسکن و اماکن عموم ییآشنا

 مقررات. و شناخت یعموم

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهمی رود در پایان  دستیار انتظاردانشجو/ از 

 

 کند. یانرا ب یمسکن و مسکن بهداشت یفتعر .1

 مزاحم در مسکن را بداند. یولوژیکیو ب یمیائیش یزیکی،عوامل ف ینمهمتر .2

 در مسکن را بداند. یزیکیاستانداردهای عوامل ف .3

 های هوای داخل ساختمان را بداند. یندهانواع آال .4

 را بداند. یاماکن عمومدر مسکن و  یاصول کنترل مخاطرات بهداشت .5
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 مناسب در مسکن و روش های مختلف آن را بداند. یهتهو .6

 .. را بداند..مسجد و  یزگاه،آبر یابان،خ یمارستان،مدرسه، پارک، هتل، ب یرنظ یرا در خصوص اماکن عموم یاتیکل .7

 اصوا بهداشت مدارس و مقررات و استانداردهای آن را بداند. .8

کنترل  وها و زندان ها  یشیاهآسا یگرمابه های عموم یعی،و شناگاه های طب در استخرها یطاصول بهداشت مح .9

 آنها را بداند.

 د.را بدان یمارستانیبر عفونت های ب یدها و کنترل مخاطرات با تاک یمارستاندر ب یطاصول بهداشت مح .10

 اندنها را بدو کنترل آ یاماکن عموم یرها و سا یارتیاهدر رستوران ها، مساجد و ز یطاصول بهداشت مح .11

 

 

 1399 -1400 اول سال تحصیلينیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(سانهر

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 اهداف

درس، ارائه سرفصل  ینارائه ا

 یابی،و ارز یسدرس، نحوه تدر

 منابع مورد یمعرف

ماکن مسکن و ا یفتعر استفاده،

و بهداشت مسکن و  یعموم

 یمروری بر عوارض ناش

نامناسب  یطدر شرا یزندگ از

الزم در  ینمسکن، اصول و مواز

 مسکن یک یجادا

 (انتخاب محل مسکن) بهداشتی

 هفته اول جعفري

 مهر

 29/10/99 2/7/99 چند رسانه اي

2 

 یجادالزم در ا یناصول و مواز

مساحت ) یمسکن بهداشت یک

 در یائاتاق ها، روشن

 (مسکن

 هفته دوم جعفري

 مهر

 29/10/99 9/7/99 صوتي

3 

 یجادالزم در ا یناصول و مواز

و  یهتهو ) یمسکن بهداشت یک

 هوای یتکنترل وضع

 (مسکن

 هفته سوم جعفري

 مهر

 29/10/99 16/7/99 صوتي

4 
 یجادالزم در ا یناصول و مواز

سر و ) یمسکن بهداشت یک
 29/10/99 23/7/99 چند رسانه اي هفته چهارم جعفري
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 و یدنیصدا، آب آشام

جمع  ی،سالم و کاف بهداشتی

 (آوری و دفع زباله و فاضالب

 مهر

5 

تعریف مواد زائد جامد، انواع 

مواد زائد جامد و خصوصیات 

 فیزیکی و شیمیایی آنها

 هفته اول جعفري

 آبان

 29/10/99 30/7/99 چند رسانه اي

6 

بهداشت مدارس، بهداشت 

بهداشت زندان  یرها،مهمان پذ

 ها

 هفته دوم جعفري

 آبان

 29/10/99 7/8/99 چند رسانه اي

7 

 هفته سوم جعفري یمارستان،بهداشت ب

 آبان

 29/10/99 14/8/99 چند رسانه اي

8 

 ی،بهداشت گرمابه های عموم

بهداشت استخرهای شنا، 

 بهداشت اردوگاه ها، بهداشت

 اماکن متبرکه

 هفته چهارم جعفري

 آبان

 29/10/99 21/8/99 رسانه ايچند 

 



 

5 

 نحوه تدریس:

 

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمای ).ید 

 

و طبق برنامه     Sky roomاستفاده از  

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 *    * و منابع اصلیمحتوای 

  *   * بیشتر مطالعه منابع

  *   * تمرین ها

 *    * تاالر گفتیو

 *    * طرح سوال

 *    * سواالت متداول

 *    * آزمون

 * *   * اتاق گفتیو

 * *   * کالس آنالین

      اخبار

  *   * نظرسنجی

 *    * خود آزمون

    *  هاتکالیف و پروژه
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 :منابع اصلي درس
در -ن درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر ای

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
 

 . انتشارات نخل."یمارستانب یطنماي بهداشت محراه". ( 1380)محمد هادي  ی،دهقان .1

 . انتشارات دانشگاه تهران."یطبهداشت مح یمبان "، ( 1373 )محمد  ی،پناه یعتشر .2

. چاپ اول، انتشارات آثار "یبهداشت مسکن و اماکن عموم ". ( 1385 )اکبر  یعل ی،مختاري، مهديٍ؛ بابائ .3

 سبحان.

4. Salvato, J.A." Environmental engineering and sanitation"; John Wiley; New York, 

2000 

5. Bassett, W.H." Clay's Handbook of environmental health". E & FN Spon. Taylor & 

Francis 

6. Group. Landon. UK.1394  

 :بیشتر مطالعه منابع

 
 

 نوع محتوا
 اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی  فیلم
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

کالیف درس برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در ت

 خود لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف ن تکلیفعنوا شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

تمرین های مربوط 

به مباحث اراده 

 شده

موضوعات و مباحث و 

مسائل مربوطه مطرح 

شده و دانشجو موظف 

 به انجام آن می باشد.

مهلت تعیین 

 شده 

سامانه نوید 

رسمت 

 تکالیف

ارجاع موضوعی تکالیف به 

بهبود فرآیند دانشجو باعث 

یادگیری شده و دانشجو در 

مورد حل مسأله نیز متوجه 

اشکاالت خود در حل مسائل 

 خواهدشد. 

2 
 مطالعه منابع هر

 یکجلسه و ت

مراجعه به سامانه نوید 

و بازخورد از مطالعه 

 یینمهلت تع

 شده 

بازخورد از دریافت مطالب ارائه  سامانه نوید

 شده و مطالعه دانشجو
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 مطالعه تایید

 توسط دانشجو

 مطالب

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

حل مسائل و 

 مشارکت در مباحث

 در طول ترم 2

امتحان آخر ترم 

بصورت سئواالت 

 و تستی یحیتشر

 پایان ترم 18

 20  

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  
 آموزشی محتوای  عهمطال 
 شده  محول  تکالیف  مورع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتیو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


