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  کارشناسی مقطع رشته:    مهندسی بهداشت محیط   نام رشته: •
  نام درس: •
 مشخصات استاد مسؤول: •

 تلفن همراه شماره تماس گاهدانش گروه رتبه نام خانوادگی نام

علوم  بهداشت استادیار آقانژاد محمد

پزشکی 

 09141639537 

 مشخصات کلی درس



 خوي

 aganajad_m@gmail.com ول:آدرس پست الکترونیکی استاد مسئ
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  درس:معرفی  .1

 یعمومو کنترل اماکن  یبهداشت ریاز مسکن غ یاثرات و مخاطرات ناش ،یبا اصول بهداشت مسکن و اماکن عموم ییآشنا

 و کسب بینش لازم براي بازدید کارشناسی بهداشت از مسکن واماکن عمومی مقرراتت و شناخ

 :اهداف درس . 2
 

 .کند بیان را بهداشتی مسکن و مسکن تعریف 1-

 .بداند را مسکن در مزاحم بیولوژیکی و شیمیائی فیزیکی، عوامل مهمترین 2-

 .ندبدا را مسکن در فیزیکی عوامل استانداردهاي 3-

 .بداند را ساختمان داخل هواي هاي آلاینده انواع 4-

 .بداند را عمومی اماکن و مسکن در بهداشتی مخاطرات کنترل اصول 5-

 .بداند را آن مختلف هاي روش و مسکن در مناسبو نور  تهویه 6-

 .بداند را ... و مسجد ،آبریزگاه خیابان، بیمارستان، هتل، پارك، مدرسه، نظیر عمومی اماکن خصوص در را کلیاتی 7-

 .بداند را آن استانداردهاي و مقررات و مدارس بهداشت اصول 8-

 را آنها کنترل و ها زندان و ها آسایشگاه عمومی هاي گرمابه طبیعی، هاي شناگاه و استخر در محیط بهداشت اصول 9-

 .بداند

 .بداند را آنها کنترل و عمومی اماکن سایر و ها زیارتگاه و مساجد ها، رستوران در محیط بهداشت اصول 10-

 استانداردها و مقررات مسکن و اماکن عمومی را بلد شود-11

 

 

 

 اهداف و معرفی درس
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 شیوه ارائه درس .1
  تبادل تکالیف و سایر تعاملات در کنار برگزاري کامل کلاسفرمارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچوب این ،-

 حضوري و فعالیت هاي ها
 و ارائه قسمتی از رئوس مطالب  به شیوه غیرحضوري در حد  فرمضروري در چارچوب این  ارائه اطلاعات کلی

هاي مشخصی هاي واحدي غیربالینی کاربرد دارد. توجه نمایید که در این رویکرد قسمتدرس راي(این نوع ارائه بمجاز مصوب 
 شوند). از محتوا در بخش حضوري پوشش داده نمی

 
 ه کاملا مجازي درسارائ  

 
 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوري عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوري چگونگی

  بهداشتی مسکن و مسکن تعریف
 بیولوژیکی و شیمیائی فیزیکی، عوامل مهمترین 

  مسکن در مزاحم

ارائه اسلاید و توضیح شفاهی ضبط شده روي هر 
 اسلاید

 پرسش وپاسخ در نوید

 .مسکن در فیزیکی ملعوا استانداردهاي
  ساختمان داخل هواي هاي آلاینده انواع

 اماکن و مسکن در بهداشتی مخاطرات کنترل اصول
 . عمومی

 

 

 درس رحضوريغی جز تعیین
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 قسمت غیرحضوري عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوري چگونگی

  آن مختلف هاي روش و مسکن در مناسبو نور  تهویه
 پارك، مدرسه، نظیر عمومی اماکن خصوص در کلیاتی
  ... و مسجد آبریزگاه، خیابان، بیمارستان، هتل،
  آن استانداردهاي و مقررات و مدارس شتبهدا اصول

 

 هاي شناگاه و استخر در محیط بهداشت اصول
 ها زندان و ها آسایشگاه عمومی هاي گرمابه طبیعی،

 و مساجد ها، رستوران در محیط بهداشت اصول
 آنها کنترل و عمومی اماکن سایر و ها زیارتگاه

 استانداردها و مقررات مسکن و اماکن عمومی 
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 معرفی کتاب. 1
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 شده براي آزمون

اکبر  یمهندس عل -دکتر مهدي مختاري -یبهداشت مسکن و اماکن عموم
 1385ناشر: آثار سبحان سال  -ییبابا

سرفصل درس از طبق 
این کتابها جزوه تهیه می 

 شود
درسنامه جامع بهداشت محیط(بهداشت مسکن واماکن عمومی) جلال الدین 

 1398ملایی 
 

 
 معرفی مقاله (درصورت نیاز). 2

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 
 

 

 
 

 

 
 و ...)  ، مجموعه اسلایدفیلممحتواي الکترونیکی، جزوه یا هر نوع محتواي دیگر (مانند  معرفی .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل براي 
  اريذبارگ

مجموعه 
 اسلاید

اسلاید هاي هر جلسه به تفکیک در  خود استاد
 دنوید بارگزاري می شو

 اماده است

در صورت بودن در اینترنت مناسب با  خود استاد فیلم اموزشی
 موضوع جلسه ارائه می شود

 

 منابع درسی دانشجویان
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 خیر   بلی   اید؟. آیا براي درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون
  

 انمهلت پاسخ دادن دانشجوی نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال
ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 
 درسی

  تستی چهار جوابی

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 خودآزمون ها
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کلاسی

که مفهوم این عبارت  در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید
اند. زمان به وجود آمدههاي درسی زیادي به صورت همبرنامه" چیست؟

 "ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه

 

  

مرور فصل 
مربوطه از منبع 
درسی و درك 
 مفاهیم مربوطه

 
 

 کلاسی
مشکلات مسکن جامعه و محل زندگی خود اعم از شهري و روستایی را 

 به زبان خود بیان کنید مشاهده و
 یک هفته بعد 30/7/1400

تحقیق و 
 پرسش وپاسخ

 
 

 یک هفته بعد 30/8/1400 ساختمان سبز چیست و چه ویژگی هایی دارد کلاسی
تحقیق و 

 پرسش وپاسخ
  یک هفته بعد 30/9/1400 نقش مسکن در سلامت روانی انسان کلاسی 

 

 پروژه پایان ترم 

 خیر   بلی   اید؟پایان ترم در نظر گرفته . آیا براي درس خود پروژه1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

 . بصورت کنفرانس ارائه خواهند داددر ایران را تحقیق کرده و راه کار ارائه دهیدشهري و روستایی رایج مسکن و نواقص مشکلات 

 هدف: اشنایی با تحقیق و ارائه گزارش ان

 

 
 

 
 

 هاي دانشجویانتکالیف و پروژه

 سایر فعالیت هاي یادگیري
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 گفتگو •
 

 : گفتگوموضوع 

 تکلیف و تحقیق-پرسش پاسخ وراهنمایی راجب درس

 

 
 
 

 
 
 

 شیوه ارزشیابی دانشجو (اجزا و بارم بندي مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایی، خودآزمونها و ...)  .1
 ارزشیابی در قسمت معرفی درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 
 درس در نویدمطالعه بموقع هر جلسه -
 انجام بموقع تکلیف-
 حضور غیاب و فعالیت کلاسی در صورت برگزاري کلاس حضوري-
 ازمون میان ترم -
 انجام و ارائه بموقع تحقیق وکنفرانس-
 ازمون پایان ترم-

(مواردي چون نمره آزمون کتبی، حضور و غیاب در کلاسهاي  بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجوها و بارمملاك .2
  هاي پیش بینی شده)ري، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیتحضو

 توجه: می توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام دهید. 
 نمره15ازمون پایان ترم: 

 نمره5بقیه موارد در مجموع: 
 
 

 ارزشیابی دانشجویان
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