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 واحد 1    میزان واحد:
 :مقطع تحصیلی دانشجویان بهداشت عمومیرشته تحصیلی:

 پیوسته کارشناسی
محل برگزاری: 

 4ساختمان شماره
 مدرس: 

 برجسته عسکریفاطمه  
نیمسال دوم تحصیلی 

98-1399 
 

 می ببشذ حفاظت در بزابز پزتًَای یًویشان ي آلًدگی ًَاببیذ رعبیت شًوذ ي َمچىیه  ر امبکه عمًمی ي مسکهبیی بب عًامل مًثز در بُذاشت مًاد غذایی، مسکه ي معیبرَبی بُذاشتی کٍ دآشى هذف کلی درس:

 

شمارٌ 

 جلسٍ

تاریخ 

 جلسٍ
اَداف میاوی  

 )رئًس مطالب(

اَداف يیژٌ )بر اساس سٍ حیطٍ اَداف آمًزشی : 

 شىاختی، عاطفی، ريان حرکتی(

طبقٍ َر 

 حیطٍ

ريش 

 یاددَی

 یادگیری

يسایل  مًاد ي

 آمًزشی

 

 زمان

 جلسٍ

تکالیف 

 داوشجً

 وحًٌ

ارزشیابی 

 

1 

 
شىایی با آ

خصًصیات 

مسکه بُاشتی، 

عًارض واشی اس 

سوذگی در مساکه 

 وامىاسب

 داوشجً ببیذ بتًاوذ:
 حیطٍ شىبختی:

 . تًضیح دَذرا بُذاشتی در اماکه عمًمی ي مسکه معیارَای  -1

را کٍ  بز  مسکه غیز استاوذارد  اماکه عمًمی ي خصًصیات -2

 ريی سالمت اوسان میگذارد را شزح دَىذ.   

 حیطٍ عبطفی:
بب  بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می شًد -3

 پبسخ دَذ. اوگیشٌ

 شىاختی
 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 
مباحثه  خپاس

 ای

يایت بزد، دیتا، 

 پايرپًئیىت
 کتاب

 

 
09 

 دقیقٍ

ارائه 
 کىفزاوس

آسمًن 
 آغاسیه

2 
بُذاشت یی با آشىا 

استخزَاي شىاگاٌ 
  :داوشجً بایذ بتًاوذ

 حیطه شىاختی:

 شىاختی

 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 

يایت بزد، دیتا، 

 پايرپًئیىت
 دقیقٍ 09

ارائه 

 کىفزاوس
 تکًیىی

                                                 

 ش علمی، آزمبیطی گرد –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


لط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تس نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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َا، بیمارستان َا، 

 رستًران َا ي....

 

 معیبرَبی یک استخز بُذاشتی را وبم ببزد -1

 گىذسداَبی مًرد استفبدٌ در استخزَب را وبم ببزد   -2

 معیبرَبی یک رستًران بُذاشتی را وبم ببزد -3
 حیطٍ عبطفی:

 داشتٍ ببشذ. فعبل شبرکتدر مببحث مطزح شذٌ م -4

مباحثه خ پاس

 ای

 کتاب

 
 

3 

 
تعزیف آشىایی با 

بُذاشت مًاد 

غذایی، اوًاع 

آلًدگی َا، فساد 

 مًاد غذایی 

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 

 حیطه شىاختی:

 زبًط بٍ مًاد غذایی را بشىاسذآلًدگی َای ماوًاع  -1

 .را وام بزدٌ ي بٍ اختصار شزح دَىذ بیماری َای واشی اس غذا  -2

 حیطه عاطفی:

 داشتٍ ببشذ. فعبل در مببحث مطزح شذٌ مشبرکت  -3

 شىاختی

 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 

مباحثه خ پاس
 ای

  يایت بزد، 

 پايرپًئیىت

 کتاب
 

 
 دقیقٍ 09

ارائه 

 کىفزاوس

آسمًن 

 يريدی

4 

 

بیماری شىایی با آ

َای واشی اس مًاد 

غذایی، وحًٌ 

وگُذاری مًاد 

 غذایی

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 

 حیطٍ شىاختی:

وگُذاری مًاد غذایی، آمادٌ ساسی ي عزضٍ  ريش َای -1

ً َز یک را بٍ اختصار شزح وام ب بُذاشتی مًاد غذایی را

 .دَىذ

ريش های پیشگیزی اس بیماری های مىتقله اس طزیق غذا  -2

 ضیح دهذ.را تً

 حیطه عاطفی:

بب  بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می شًد -3

 پبسخ دَذ. اوگیشٌ

 شىاختی

 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسش ي 

مباحثه خ پاس
 ای

يایت بزد، دیتا، 
 پايرپًئیىت

 کتاب
 

 
 دقیقٍ 09

 

ارائه 

 کىفزاوس

 تکًیىی
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5 

 
تزکیب آشىایی با 

ًَا، تعاریف ي 

اصطالحات، 

 اثزات جً بز

 اوتشار آلًدگی َا

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 

 حیطه شىاختی:

 تًضیح دَذ کیب ًَا ي اصطالحات مزبًط بٍ آن راتز -1

 .را شزح دَىذاثزات جً بز اوتشار آلًدگی َا   -2

 حیطه عاطفی:
بب  ٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می شًدب -3

 پبسخ دَذ. اوگیشٌ

 شىاختی
 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 
مباحثه خ پاس

 ای

يایت بزد، دیتا، 

 پايرپًئیىت
 کتاب

 

 دقیقٍ 09
ارائه 

 کىفزاوس

 يريدی
 تکًیىی

6 

منابع آشنایی با  

آلودگی هوا، 

اثرات آلودگی هوا 

بر انسان و محیط 

 زیست

کنترل آلودگی 

 هوا
 

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 

 حیطه شىاختی:

 ًَا راوام ببزد مىابع آلًدگی -1

را بٍ اختصار ن ، گیاَان ي اشیا ًَا بز اوساآلًدگی اثزات   -2

 .شزح دَىذ

 حیطٍ عبطفی:

بب  بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می شًد -3

 پبسخ دَذ. اوگیشٌ

 شىاختی

 عاطفی

سخىزاوی 
،پزسش ي 

مباحثه خ پاس
 ای

يایت بزد، دیتا، 
 پايرپًئیىت

 کتاب
 

 دقیقٍ 09
ارائه 

 کىفزاوس
 تکًیىی

7 

 

یی با آشىا

پزتًَای یًویشان، 

حفاظت در بزابز 

تشعشع، ياحذَا ي 

 استاوذاردَا

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 
 حیطه شىاختی:

  ببزدرا وام پزتًَای یًویشان اوًاع  -1

 .را شزح دَىذ  پزتًَای یًویشاناصًل حفاظت در بزابز  -2

 حیطه عاطفی:
بب بٍ سًاالتی کٍ در مًرد مًضًع مًرد بحث پزسیذٌ می شًد   -3

 پبسخ دَذ.شٌ اوگی

 داشتٍ ببشذ.فعبل در مببحث مطزح شذٌ مشبرکت  -4
 

 شىاختی
 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 
مباحثه  خپاس

 ای

يایت بزد، دیتا، 

 پايرپًئیىت
 کتاب

 دقیقٍ 09
ارائه 

 کىفزاوس

 يريدی
 تکًیىی

8 

آلًدگی آشىایی با  

محیط سیست بٍ 

مًاد رادیًاکتیً، 

 داوشجً بایذ بتًاوذ: 
 حیطه شىاختی:

 بشىاسذرا خطزات واشی اس پزتًَای یًویشان  -1

 ختیشىا
 عاطفی

سخىزاوی 

،پزسش ي 

مباحثه خ پاس

يایت بزد، دیتا، 

 پايرپًئیىت

 کتاب

 دقیقٍ 09
ارائه 

 کىفزاوس
 تکًیىی
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دفع سبالٍ َای 

اتمی، اثزات 

 زتًَابیًلًصیکی پ

 .ذرا بٍ اختصار شزح دَريش َای دفع سبالٍ َای رادیًاکتیً   -2

 .را بٍ اختصار شزح دَذ بیًلًصیکی ريش َای دفع سبالٍ َای  -3

 حیطه عاطفی:
 اظُبروظز کىذ.بٍ صًرت فعبل در مًرد مًضًع مطزح شذٌ  -4

  ای

9  
امتحان پایان 

 ترم

 داوشجً بتًاوذ 
 مطبلب ارائٍ شذٌ در طًل تزم را تًضیح جبمعی بذَذ. -1
 َذف اس ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کزدٌ ببشذ. -2

 یبق در امتحبن پبیبن تزم شزکت کىذ.بب اوگیشٌ ي اشت -3

 
-شىبختی
 عبطفی

 دقیقٍ 09 -------- حل مسئلٍ
پبسخ بٍ 

دادٌ سًاالت 
 شذٌ

 آسمًن پبیبوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و  و ارائه کنفرانس % کل نمره بب استفبده از کوئیس02ارزضیببی به صورت کتبی که 
 وحًٌ محاسبٍ ومرٌ کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 مىابع درس : 

 1387امیربیگی، حسه. اصًل بُداشت محیط، اودیشٍ رفیع، -1


