داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/1/17 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :

عىًان جلسٍ  :تعریف مسکن و مسکن بهداشتی ،اصول بهداشت مسکن

َدف کلی جلسٍ  :داوطجً اص مطخػات ي اَمیت مسکه تُذاضتی مغلغ ضذٌ ي تا

اغًل تُذاضت مسکه آضىا میطًد.

اَداف اختصاصی :







داوطجً تتًاوذ ػًاسؼ سًء واضی اص صوذگی دس اماکه غیشتُذاضتی سا تیان ومایذ .
مغالؼات ػلمی مشتثظ تا اثشات سً اماکه غیشتُذاضتی سا دس مقایسٍ تا اماکه تُذاضتی ضشح دَذ.
اغًل تُذاضت مسکه سا تتًاوذ تیان ومایذ.
تاثیش مسکه تشاي حفاظت دس تشاتش تیماسیُاي ياگیشداس ي مضمه ،مسمًمیتُا ي غذمات سا تیان ومایذ.
تاثیش مسکه دس کاَص فطاسَاي اجتماػی ي سياوی ي تُثًد يضؼیت صوذگی سا ضشح دَذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس 1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. :
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants,
World Health organization.
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing and Urban
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available
هذت زهبى :دقیقِ
مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).





کلیات درس


بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ دٍم
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/1/24 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :

عىًان جلسٍ  :تامیه آب تُذاضتی ي دفغ مًاد صائذ ي فاضالب اص مىاصل ي تامیه وًس تشاي مسکه
َدف کلی جلسٍ  :داوطجًیان تا اغًل تامیه آب تُذاضتی ي دفغ مًاد صائذ ي فاضالب اص مىاصل ي تامیه وًس تشاي مسکه آضىا ضًوذ
اَداف اختصاصی  :داوطجً تایذ تتًاوذ:



وکات حائض اَمیت دس ساتغٍ تا تأمیه آب تُذاضتی دس مسکه سا دسك کشدٌ ي تیان ومایذ.






اغًل جمغ آيسي ي دفغ فاضالب دس مسکه سا دسك ومایذ.
وکات حائض اَمیت دس خػًظ لًلٍ کطی فاضالب دس داخل مسکه سا دسك کشدٌ ي تیان ومایذ.
اغًل جمؼأيسي ،وگُذاسي ي دفغ مًاد صائذ جامذ دس مسکه سا ضشح دَذ.
اَمیت سيضىایی دس مسکه سا ضشح دَذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس 1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. :
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants,
World Health organization.
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing and Urban
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ سَم
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/1/31 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :

عىًان جلسٍ  :تامیه وًس تشاي مىاصل ي تشقشاسي تًُیٍ مىاسة
َدف کلی جلسٍ  :تا اغًل تامیه وًس ،کمیتُاي سيضىایی ي میضان سيضىایی مىاسة تشاي قسمتُاي مختلف ساختمان آضىا ضدذٌ ي
اغًل تًُیٍ ساختمان سا ضشح دَذ.
اَداف اختصاصی  :داوطجً تایذ تتًاوذ:

▪

تا اوًاع المپُاي تامیه کىىذٌ وًس مػىًػی دس ساختمان آضىا ضًوذ.

▪

تا کمیتُاي سيضىایی وظیش میضان وًس یا ضاس وًسي ،صايیٍ فضایی ،ضذت وًس ،ضذت سيضىایی ،لًکس(  )LUXي فًت

کىذل ي دسخطىذگی آضىا ضذٌ ي تتًاوذ آوُا سا ضشح دَذ  .دسغذ اوؼکاس وًس تًسظ مًاد مختلف ي تشاي قسمتُاي
مختلف ساختمان سا تیان ومایذ .
ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس 1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. :
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants,
World Health organization.
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing and Urban
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس






تخص ايل دسس
پشسص ي پاسخ ي استشاحت
تخص ديم دسس

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

مذت صمان:

دقیقٍ

مذت صمان  55 :دقیقٍ
مذت صمان  3 :دقیقٍ
مذت صمان 55 :دقیقٍ
مذت صمان  5 :دقیقٍ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ چْبرم
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/2/7 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :

عىًان جلسٍ  :سيضُاي تًُیٍ دس مسکه ي غذا دس مسکه
َدف کلی جلسٍ  :آضىایی تا تًُیٍ مغثًع دس مسکه
اَداف اختصاصی :






د اوطجً تا سيضُاي مختلف تًُیٍ( عثیؼی ي مػىًػی ،اوًاع سيضُاي تًُیٍ مػىًػی) آضىا ضذٌ ي تتًاوذ آوُا سا ضشح دَذ
میضان تًُیٍ الصم تشاي قسمتُاي مختلف مسکه سا تیان ومایذ .
اسصش سعًتتی ًَایی کٍ تىفس میطًد سا تیان ومایذ.
اَمیت غذا دس مسکه سا ضشح دَذ.

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس 1.salvato.J.A(1992),Environmental Engincering and sanitation, Wiley- Intescience; 4 edition. :
2.WHO Regional Office for Europe, (2011), WHO guidelinesfor indoor air quality: selected pollutants,
World Health organization.
3. US Department of Health and Human Services; U.S Departmen of Housing and Urban
Developmen(2012), Healthy housing reference manual, available
 -4صصيلی محمذ ػلی ،ملکی افطیه ،تزسافطان ادسیس( ،)5331کلیات تُذاضت محیظ ،اوتطاسات سماط
 -5تاتاتی ػلی اکثش ،مختاس مُذي( ،)5335تُذاضت مسکه ي اماکه ػمًمی ،اوتطاسات آثاس سثحان
هذت زهبى :دقیقِ
مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).





کلیات درس


بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ پٌجن
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/2/14 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :
عىًان جلسٍ  :سَىمًدَاي  WHOدس مًسد مسکه تُذاضتی

َدف کلی جلسٍ  :داوطجً تا اتؼاد مىاسة فضاَاي مختلف مسکه ي سَىمًدَاي  WHOدس مًسد مسکه تُذاضتی آضدىا
ضذٌ ي تتًاوذ اماکه ػمًمی سا تؼشیف ومایذَ .مچىیه تُذاضت مسکه دس مذاسس سا ضشح دَذ .






اَداف اختصاصی  :داوطجً تایذ پس اص پایان ديسٌ تتًاوذ اماکه ػمًمی سا تؼشیف ومایذ .
محل ي مساحت مىاسة مذاسس سا تیان ومایذ .
وکات تُذاضتی مشتثظ تا کالسُاي دسسی مذاسس سا ضشح دَذ.
مطخػات سشيیسُاي تُذاضتی تشاي مذاسس سا ضشح دَذ .
سيضىایی مىاسة دس قسمتُاي مختلف مذاسس سا تیان ومایذ .

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس  -1 :صصيلی محمذ ػلی ،ملکی افطیه ،تزسافطان ادسیس( ،)5331کلیات تُذاضت محیظ ،اوتطاسات سماط
 -2تاتاتی ػلی اکثش ،مختاس مُذي( ،)5335تُذاضت مسکه ي اماکه ػمًمی ،اوتطاسات آثاس سثحان


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ضطن
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/2/21 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :

عىًان جلسٍ  :اغًل تُذاضت محیظ استخشَاي ضىا ي ضىاگاَاي عثیؼی
َدف کلی جلسٍ  :آضىایی تا اغًل تُذاضت محیظ استخشَاي ضىا ي ضىاگُُاي عثیؼی  :تیماسیُاي مىتقلٍ ي اسدتاوذاسَاي ي
کىتشل آلًدگی
اَداف اختصاصی  :داوطجً تتًاوذ ضشایظ تُذاضتی استخشَا سا تیان ومایذ.


او ًاع استخشَاي ضىا سا وام تشدٌ ي تتًاوذ تػفیٍ آب دس استخشَاي مذاس تستٍ سا تیان ومایذ.



گىذصدایی آب استخش سا ضشح دادٌ ي کىتشل، pHخًسدگی ،سسًتگزاسي ي پتاوسیل اکسیذاسیًن ي احیا سا دس استخشَاي ضىا ضشح
دَذ.



آصمایطات میکشتی آب استخش ي استاوذاسدَاي مشتًعٍ سا تیان ومایذ .

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس  -1 :صصيلی محمذ ػلی ،ملکی افطیه ،تزسافطان ادسیس( ،)5331کلیات تُذاضت محیظ ،اوتطاسات سماط
 -2تاتاتی ػلی اکثش ،مختاس مُذي( ،)5335تُذاضت مسکه ي اماکه ػمًمی ،اوتطاسات آثاس سثحان


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّفتن
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/2/28 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :
عىًان جلسٍ  :تُذاضت تیماسستاوُا ،تُذاضت اسديگاَُا  ،تُذاضت وذامتگاَُا ي صوذاوُا  ،تُذاضت َتلُا  ،مسافشخاوٍ َا ي سستًساوُا

َدف کلی جلسٍ  :آضىایی تا ضشایظ تُذاضت تیماسستاوُا ،تُذاضت اسديگاَُا ،صوذاوُاَ ،تلُا ي مسافشخاوٍ َا
اَداف اختصاصی :
 داوطجً تتًاوذ ضشایظ ساَشيَا ،دسَا ،پلٍ َا ي آساوسًسَا ي سيضىایی تیماسستان دس قسمتُاي مختلف تیماسستان سا ضشح دَذ.







گىذصدایی تیماسستان سا ضشح دادٌ ي دس غًست لضيم تتًاوذ ساَىماییُاي الصمٍ سا تٍ پشسىل تیماسستان اسائٍ ومایذ.
اقذامات الصم تشاي گىذصدایی آضپضخاوٍ تیماسستان سا تیان ومایذ .
خغشات َمشاٌ تا صتالٍ َاي تیماسستاوی سا ضشح دادٌ ي دفغ اوًاع صتالٍ َاي تیماسستاوی سا تیان ومایذ .
وکات مغشح دس تُذاضت اسديگاَُا سا تیان کشدٌ ي ضشایظ مغلًب تُذاضتی اسديگاَُا سا تطخیع دَذ.
وحًٌ رخیشَساصي آب دس ضشایظ تالیا سا ضشح دَذ .

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس  :مىبع درس  -1 :صصيلی محمذ ػلی ،ملکی افطیه ،تزسافطان ادسیس( ،)5331کلیات تُذاضت محیظ ،اوتطاسات سماط
 -2تاتاتی ػلی اکثش ،مختاس مُذي( ،)5335تُذاضت مسکه ي اماکه ػمًمی ،اوتطاسات آثاس سثحان.


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ ّطتن
داوشکد :بُداشت ايز گريٌ آمًزشی :مُىدسی بُداشت محیط مقطع /رشتٍ تحصیلی :کارشىاسی -مُىدسی بُداشت محیط

تبريخ ارائِ درس 1400/3/4 :

سبل تحصیلی 1400-1399 :

سبعت14-16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هسکي ٍ اهبکي عوَهی

رٍز :سِ ضٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى ً 18 :فر

تعذاد ٍاحذٍ 1 :احذ

هسئَل درس :هٌْذس بريسی

هذت کالس 60 :دقیقِ

هذرس :هٌْذس زّرُ بريسی

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/1 :
عىًان جلسٍ  :تُذاضت مساجذ ي صیاستگاَُا ،گشماتٍ َا ،غسالخاوٍ َا ،کطتاسگاَُا ،تُذاضت اماکه تُیٍ ي تًصیغ مًاد غزایی
َدف کلی جلسٍ  :داوطجً تا مثاحث تُذاضت مساجذ ي صیاستگاَُا ،گشماتٍ َا ،غسالخاوٍ َا ،کطتاسگاَُا ي تُذاضت اماکه تُیٍ ي تًصیغ
مًاد غزایی آضىا ضذٌ ي مُاستُاي اسائٍ مغالة مشتثظ دس جمغ کالسی سا فشا تگیشد
اَداف اختصاصی  :داوطجً دس پایان ديسٌ تایذ تتًاوذ:


ضشایظ تُذاضتی مغلًب تشاي مساجذ ي صیاستگاَُا سا تیان ومایذ.



تتًاوذ ضشایظ تُذاضتی مغلًب تشاي گشماتٍ َا چٍ اص لحاػ فضاَاي مختلف آوُا ي چٍ اص وظش پشسىل ضاغل دس آوُا سا ضشح دَذ.



اَمیت تُذاضتی غسالخاوٍ َا سا ضشح دادٌ ي تتًاوذ ضشایظ مغلًب آن سا ضشح دَذ .



تتًاوذ مىاصل آلًدٌ تٍ افشاد داساي تیماسیُاي ياگیشداس سا گىذصدایی کشدٌ ي آن سا تشاي دیگشان ضشح دَذ .



ضشایظ اماکه تُیٍ ي تًصیغ مًاد غزایی سا اص جُت تُذاضت فشدي ،ضشایظ ساختماوی ي تُذاضتی ،يسایل ي لًاصم کاس سا تًغیف ومایذ



ضشایظ تُذاضتی کطتاسگاَُا سا ضشح دادٌ ي تتًاوذ وحًٌ دفغ فاضالب کطتاسگاَُا سا ضشح دَذ

ريش آمًزش  :حضًری

/

مجازی

/

ترکیبی

امکاوات آمًزشی  :ورم افسار تًلید محتًا ،ایىتروت ،کامپیًتر
فعالیت آمًزشی  :تکلیف

/

پريشٌ

/

تاالر گفتگً

عىًان ي وًع آزمًن  :آزمًن پایان ترم -مجازی (آوالیه)
مىبع درس  :مىبع درس  -1 :صصيلی محمذ ػلی ،ملکی افطیه ،تزسافطان ادسیس( ،)5331کلیات تُذاضت محیظ ،اوتطاسات سماط
 -2تاتاتی ػلی اکثش ،مختاس مُذي( ،)5335تُذاضت مسکه ي اماکه ػمًمی ،اوتطاسات آثاس سثحان


مقدمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى:

دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  15 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  3 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 15 :دقیقِ

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری

هذت زهبى  5 :دقیقِ

