
 

 علًم پسشکی تربت حیدریٍگاٌ مرکس مطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسشکی داوش
 

 فرم طرح ديرٌ            

                                                                                                                                                                                      
 (3بهداشت محیط) :نام درس

 واحد 1    میزان واحد:
 :مقطع تحصیلی دانشجویان بهداشت عمومیته تحصیلی:رش

 پیوسته کارشناسی
محل برگزاری: 

 4ساختمان شماره
 مدرس: 

 برجسته عسکریفاطمه  
نیمسال دوم تحصیلی 

97-1396 
 

 می ثبضذ حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان و آلودگی هواػبیت ضًوذ ي َمچىیه ثبیذ ر بیی ثب ػًامل مًثز در ثُذاضت مًاد غذایی، مسىه ي مؼیبرَبی ثُذاضتی وٍ در امبوه ػمًمی ي مسىهآضى َذف 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

مًاد ي يسایل 

 آمًزشی

 

 زمان

 جلسٍ

الیف تک

 داوشجً

 وحًٌ

ارزشیابی 

 

1 

 

خصًصیات شىایی با آ
مسکه بُاشتی، 

عًارض واشی اس 

سوذگی در مساکه 
 وامىاسب

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ:
 حیطٍ ضىبختی:

مؼیبرَبی ثُذاضتی در امبوه ػمًمی ي مسىه را  -1
 . تًضیح دَذ

مسىه غیز استبوذارد   امبوه ػمًمی ي خصًصیبت -2
 میگذارد را ضزح دَىذ.   را وٍ  ثز ريی سالمت اوسبن 

 حیطٍ ػبطفی:
ثٍ سًاالتی وٍ در مًرد مًضًع مًرد ثحث پزسیذٌ  -3

 می ضًد ثب اوگیشٌ پبسخ دَذ.

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
 ،پزسص ي پبسخ

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 
09 

 دلیمٍ
 يريدی ارائٍ وىفزاوس

2 
بُذاشت آشىایی با  

ي شىاگاٌ َا،  استخزَا
  :داوطجً ثبیذ ثتًاوذ

 حیطٍ ضىبختی:
 ضىبختی

 فیػبط
سخىزاوی 

،پزسص ي پبسخ 
يایت ثزد، دیتب، 

 پبيرپًئیىت
 دلیمٍ 09

 ارائٍ وىفزاوس

 
 تىًیىی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –له حل مسئ –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


ب هذف قضبوت در مورد تسلط یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی ب 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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بیمارستان َا، 

 رستًران َا ي....
 

 مؼیبرَبی یه استخز ثُذاضتی را وبم ثجزد -1

 گىذسداَبی مًرد استفبدٌ در استخزَب را وبم ثجزد   -2

 مؼیبرَبی یه رستًران ثُذاضتی را وبم ثجزد -3
 حیطٍ ػبطفی:

 داضتٍ ثبضذ. فؼبل در مجبحث مطزح ضذٌ مطبروت -4

 وتبة مجبحثٍ ای
 

3 

 

تعزیف آشىایی با 

بُذاشت مًاد غذایی، 

اوًاع آلًدگی َا، 
 فساد مًاد غذایی 

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 
 حیطٍ ضىبختی:

 آلًدگی َبی مزثًط ثٍ مًاد غذایی را ثطىبسذاوًاع  -1

بری َبی وبضی اس غذا را وبم ثزدٌ ي ثٍ اختصبر ثیم  -2

 ضزح دَىذ.

 حیطٍ ػبطفی:

 داضتٍ ثبضذ. فؼبل در مجبحث مطزح ضذٌ مطبروت  -3

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي پبسخ 

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد،   
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 

 دلیمٍ 09
 آسمًن يريدی ارائٍ وىفزاوس

4 

 

بیماری َای آشىایی با 

غذایی، واشی اس مًاد 

وحًٌ وگُذاری مًاد 
 غذایی

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 

 حیطٍ ضىبختی:

ريش َبی وگُذاری مًاد غذایی، آمبدٌ سبسی ي  -1

 جزد.وبم ث ػزضٍ ثُذاضتی مًاد غذایی را

ريش َبی پیطگیزی اس ثیمبری َبی مىتملٍ اس  -2

 طزیك غذا را تًضیح دَذ.

 حیطٍ ػبطفی:

زسیذٌ ثٍ سًاالتی وٍ در مًرد مًضًع مًرد ثحث پ -3

 می ضًد ثب اوگیشٌ پبسخ دَذ.

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي پبسخ 

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 

 دلیمٍ 09

 

 ارائٍ وىفزاوس
 تىًیىی

5 

 

تزکیب ًَا، آشىایی با 

تعاریف ي اصطالحات، 
اثزات جً بز اوتشار 

 آلًدگی َا

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 
 حیطٍ ضىبختی:

تًضیح  ًا ي اصطالحبت مزثًط ثٍ آن راتزویت َ -1
 دَذ

 .اثزات جً ثز اوتطبر آلًدگی َب را ضزح دَىذ  -2
 حیطٍ ػبطفی:

ٍ سًاالتی وٍ در مًرد مًضًع مًرد ثحث پزسیذٌ ث -3

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي پبسخ 

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 ارائٍ وىفزاوس دلیمٍ 09
 يريدی
 تىًیىی
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 می ضًد ثب اوگیشٌ پبسخ دَذ.

6 

 
مىابع آشىایی با 

آلًدگی ًَا، اثزات 

آلًدگی ًَا بز اوسان 

 ي محیط سیست
 کىتزل آلًدگی ًَا

 

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 
 حیطٍ ضىبختی:

 ًَا راوبم ثجزد مىبثغ آلًدگی -1

ًَا ثز اوسبن ، گیبَبن ي اضیب را اثزات آلًدگی   -2

 ىذ.ضىبختٍ ي آوُب را ثٍ اختصبر ضزح دَ

 حیطٍ ػبطفی:

ثٍ سًاالتی وٍ در مًرد مًضًع مًرد ثحث پزسیذٌ  -3

 می ضًد ثب اوگیشٌ پبسخ دَذ.

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي پبسخ 

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 تىًیىی ارائٍ وىفزاوس دلیمٍ 09

7 

 

پزتًَای آشىایی با 

یًویشان، حفاظت در 
بزابز تشعشع، ياحذَا 

 استاوذاردَاي 

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 
 حیطٍ ضىبختی:

  ثجزدپزتًَبی یًویشان را وبم اوًاع  -1

را ضزح  پزتًَبی یًویشاناصًل حفبظت در ثزاثز  -2

 دَىذ .
 حیطٍ ػبطفی:

ثٍ سًاالتی وٍ در مًرد مًضًع مًرد ثحث پزسیذٌ   -3
 پبسخ دَذ.ثب اوگیشٌ می ضًد 

 داضتٍ ثبضذ.فؼبل در مجبحث مطزح ضذٌ مطبروت  -4
 

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
 ،پزسص ي پبسخ

 مجبحثٍ ای

يایت ثزد، دیتب، 
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 ارائٍ وىفزاوس دلیمٍ 09

 يريدی
 تىًیىی
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آلًدگی آشىایی با  
محیط سیست بٍ مًاد 

رادیًاکتیً، دفع سبالٍ 

َای اتمی، اثزات 

 داوطجً ثبیذ ثتًاوذ: 
 حیطٍ ضىبختی:

 ثطىبسذپزتًَبی یًویشان را خطزات وبضی اس  -1

را ثٍ اختصبر ريش َبی دفغ سثبلٍ َبی رادیًاوتیً   -2

 ضىبختی
 ػبطفی

سخىزاوی 
،پزسص ي پبسخ 

 مجبحثٍ ای

ب، يایت ثزد، دیت
 پبيرپًئیىت

 وتبة
 

 تىًیىی ارائٍ وىفزاوس دلیمٍ 09



 

 علًم پسشکی تربت حیدریٍگاٌ مرکس مطالعات ي تًسعٍ آمًزش پسشکی داوش
 

 ذ.ضزح دَ بیًلًصیکی پزتًَا

ريش َبی دفغ سثبلٍ َبی ثیًلًصیىی  را ثٍ اختصبر  -3
 ضزح دَذ.

 حیطٍ ػبطفی:
ثٍ صًرت فؼبل در مًرد مًضًع مطزح ضذٌ  -4

 اظُبروظز وىذ.

9  
جمع بىذی کلی 

 مطالب ي رفع مشکل

 داوطجً ثتًاوذ 
 حیطٍ ضىبختی:

مطبلت ارائٍ ضذٌ در طًل تزم را تًضیح جبمؼی  -1
 ثذَذ.

 مسبئل مختلف ارائٍ ضذٌ در طًل تزم را حل ومبیذ. -2
َذف اس ارائٍ ایه ياحذ درسی را ثٍ خًثی درن  -3

 ذ.وزدٌ ثبض

 حیطٍ ػبطفی:
ثب اوگیشٌ ي اضتیبق در امتحبن پبیبن تزم ضزوت  -1

 وىذ.

 
 
 
 
 

-ضىبختی
 ػبطفی

 09 -------- حل مسئلٍ
حل مسبئل 

 دادٌ ضذٌ
 آسمًن پبیبوی

 

 وحًٌ ارزشیابی:

 گردد. ترم محبسبه می مبنذه در امتحبن پبیبن% 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


