باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس بهداشت )(Course Plan
ًام درس :اصَل تْذاضت هحیط

کذ درسّ 71 :زدٍ گزایص

تؼذاد ٍاحذٍ2:احذ ًظزی

هقطغ:کارداًی

سهاى ارائِ درس:

سهاى اهتحاى:

پیص ًیاسً :ذارد
هذرس :خاًن دکتزکزیویاى
هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا کلیات هحیط سیست ،آلَدگی ّای آب ،تْذاضت َّا ،هسکي ،ستالِ ٍ هطکالت ًاضی اس آًْا ٍ راُ
جلَگیزی اس ایي آلَدگی ّاّ ،وچٌیي آضٌایی تا اًَاع گٌذسدا ّا ٍ هصارف اختصاصی ٍ خطزات آًْا.
اهداف ویژه عینی:
داًطجَ در پایاى دٍرُ تایذ تتَاًذ:
اصَل ٍ هثاًی حفظ هحیط سیست را تیاى کٌذ.
تا تؼزیف اکَلَصی ،اّذاف ٍ داهٌِ فؼالیت ّا آضٌا تاضذ.
در خصَظ تیواری ّای ًاضی اس آب ٍ اثزات آلَدگی آب تز سالهت اًساى ٍ راُ ّای سالن ساسی آى آضٌا تاضذ.
در خصَظ کیفیت آب ٍ استاًذار ّای آب آضاهیذًی آضٌا تاضذ.
اصَل کلی تصفیِ آب را تیاى کٌذ.
در خصَظ ًقص فاضالب در اتتال تِ تیواری ّا ٍ اصَل کلیِ تصفیِ فاضالب آضٌا تاضذ.
در خصَظ آلَدگی َّا ٍ اثزات آى تز سالهت اًساى ٍ هحیط سیست آضٌا تاضذ.
در خصَظ آلَدگی تِ هَاد ضیویایی ًاضی اس هصزف کَدّای ضیویایی ٍسوَم دفغ آفات اطالع داضتِ تاضذ.
در خصَظ ستالِ ،رٍش جوغ آٍری ٍ دفغ آى ٍ تیواری ّای هٌتقلِ آضٌا تاضذ.
در هَرد رٍش گٌذسدایی (تؼزیف ،اصَل ٍ رٍش کارتزد گٌذسداّا ٍ هخاطزات آًْا) آضٌا تاضذ.
در هَرد آلَدگی ٍ فساد هَاد غذایی ٍ تیواری ّای ًاضی اس غذا آگاّی داضتِ تاضذ.
رٍش ًگْذاری هَاد غذایی ٍ تْ ذاضت هَاد غذایی را تذاًذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَر فؼال ٍ هطارکت فؼال در کالسضزکت در تحث ٍ پزسص ٍ پاسخروش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ ٍ ارائِ اسالیذ
الگوی تدریس:
پیص ساسهاى دٌّذُ – تفکز استقزایی – توزیي
وسایل آموزشی:

کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد
نحوه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

حضور وغیاب

1

تاریخ

ساعت

محل برگساری آزمون

فعالیت های کالسی 1
آزمون تراکمی

11

مقررات:

تؼذاد دفؼات غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در صَرت غیثت هَجِ تیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز تِ حذف
درس ٍ غیثت غیز هَجِ هٌجز تِ کسة ًوزُ خَاّذ ضذ.
منابع:
 .7کتاب جاهغ تْذاضت ػوَهی ،تالیف اساتیذ داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی کطَر ،جلذ یک ،فصل چْار ،اًتطارات ارجوٌذ ،سال
7131
 .2هَاد سائذ جاهذ ،دکتز قاسوؼلی ػوزاًی ،اًتطارات داًطگاُ آساد اسالهی

