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 1041 کارشىاسی پیًستٍ :مقطع ي رشتٍ تحصیلی       مُىدسی بُداشت محیطگريٌ آمًزشی:             بُداشت ايز داوشکدٌ :

 ٍاحذ 1 :  تؼذاد ٍاحذ ثْذاضت هسکي ٍ اهبکي ػوَهی  :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

هیکزٍة ضٌبسی  -وَهیضیوی ػ -فیشیک ػوَهی  پیص ًیبس:

 ػوَهی

 14-16سِ ضٌجِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:  

  105داًطکذُ ثْذاضت کالس   هکبى ثزگشاری:

                                            هٌْذس سّزُ ثزیشی  هسئَل ثزًبهِ :  

 z.berizi@yahoo.com الکتزًٍیکی:آدرس پست                                52511273:     داًطکذُ ضوبرُ توبس

            هٌْذس سّزُ ثزیشی          هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 z.berizi@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                          103داخلی  -52511273ضوبرُ توبس داًطکذُ:      

 هٌْذس ثزیشی تْیِ ٍ تٌظین : 

 1401ثْوي  :ثبسًگزی تذٍیي/ تبریخ

ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبىداًطکذُ   

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 
گزٍُ اتبق ػول     

 



 معرفی درس:

 

هؼني اص اّویت ؿایاًی دس میفیت صًذگی تشخَسداس اػت تش اػاع تؼشیف ػاصهاى تْذاؿت جْاًی 

تْذاؿت هؼني ػثاست اص ػاختواى فیضینی مِ اًؼاى تِ ػٌَاى ػش پٌاُ ٍ هحیظ صیؼت اػتفادُ هینٌذ 

هغلَب تشای ػالهت جؼوی، سٍحی، سٍاًی ٍ ٍ توام خذهات ضشٍسی، تؼْیالت ٍ لَاصم هَسد ًیاص یا 

اجتواػی خاًَادُ ٍ فشد سا داسا تاؿذ. تٌاتشایي هؼني تایذ تتَاًذ توام ًیاصّای فیضینی،جؼوی، سٍحی ٍ 

سٍاًی سا تاهیي مٌذ.دس غیش ایي صَست هؼني غیش تْذاؿتی تلقی ؿذُ ٍ ػاهلی جْت اًتقال تیواسی 

ع هؼني هٌاػة اص ًظش تْذاؿتی مِ تتَاًذ ًیاصّای ّای جؼوی ٍ سٍاًی خَاّذ تَد. دس ایي دس

هختلف فشد سا تشاٍسدُ ًوایذ هَسد تحث قشاس هیگیشد ٍ اػتاًذاسدّای هشتَط تِ ػَاهل هختلف دس هؼني 

اسائِ خَاّذ ؿذ ّوچٌیي جَاًة تْذاؿت هحیظ تؼذادی اص اهامي ػوَهی ٍ هشامض تْیِ ٍ تَصیغ هَاد 

ٍاجذ اّویت تیـتشی هی تاؿذ هاًٌذ اػتخشّای ؿٌا،  ظ دس آًْاغزایی مِ سػایت اصَل تْذاؿت هحی

 .ّتل ٍ سػتَساى ّا ٍ هؼاجذ ٍ اسدٍگاّْا ًیض هَسد تحث قشاس هیگیشد

 

 عىاييه کلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :

 
 

  تؼزیف هسکي ٍ هسکي ثْذاضتی ،اصَل ثْذاضت هسکي 

  هٌبسل ٍ تبهیي ًَر ثزای هسکيتبهیي آة ثْذاضتی ٍ دفغ هَاد سائذ ٍ فبضالة اس 

     تبهیي ًَر ثزای هٌبسل ٍ ثزقزاری تَْیِ هٌبست 

 رٍضْبی تَْیِ در هسکي ٍ صذا در هسکي   

  اثؼبد هٌبست فضبّبی هختلف هسکي ٍ رٌّوَدّبیWHO  هسکي ثْذاضتی ،تؼزیف اهبکي ػوَهیدر هَرد، 

 ثْذاضت اهبکي )هذارس(

   ٌبگْبی طجیؼیاصَل ثْذاضت هحیط استخزّبی ضٌب ٍ ض 

 ًِّب ٍ رستَراًْب ثْذاضت ثیوبرستبًْب ،ثْذاضت اردٍگبّْب ،ثْذاضت ًذاهتگبّْب ٍ سًذاًْب ،ثْذاضت ّتلْب ،هسبفزخب   

 ِّب ،کطتبرگبّْب ،ثْذاضت اهبکي تْیِ ٍ تَسیغ هَاد غذایی ّب ،غسبلخبًِ ثْذاضت هسبجذ ٍ سیبرتگبّْب ،گزهبث 

 

 ف کلیاَدا 

 

 .هؼني تْذاؿتی هغلغ ؿذُ ٍ تا اصَل تْذاؿت هؼني آؿٌا هیـَد داًـجَ اص هـخصات ٍ اّویت

 

  اَداف اختصاصی 

 داًـجَ  دس پایاى دٍسُ تایذ تتَاًذ:

 . ػَاسض ػَء ًاؿی اص صًذگی دس اهامي غیشتْذاؿتی سا تیاى ًوایذ 

 .هغالؼات ػلوی هشتثظ تا اثشات ػَ اهامي غیشتْذاؿتی سا دس هقایؼِ تا اهامي تْذاؿتی ؿشح دّذ 

 صَل تْذاؿت هؼني سا تتَاًذ تیاى ًوایذ.  ا 

 .تاثیش هؼني تشای حفاظت دس تشاتش تیواسیْای ٍاگیشداس ٍ هضهي ،هؼوَهیتْا ٍ صذهات سا تیاى ًوایذ 

 .تاثیش هؼني دس ماّؾ فـاسّای اجتواػی ٍ سٍاًی ٍ تْثَد ٍضؼیت صًذگی سا ؿشح دّذ 



 

 

 َدف کلی 

 
 غ هَاد صائذ ٍ فاضالب اص هٌاصل ٍ تاهیي ًَس تشای هؼني آؿٌا ؿًَذداًـجَیاى تا اصَل تاهیي آب تْذاؿتی ٍ دف

  اَداف اختصاصی 

 داًـجَ  دس پایاى دٍسُ تایذ تتَاًذ:

 ًنات حائض اّویت دس ساتغِ تا تأهیي آب تْذاؿتی دس هؼني سا دسك مشدُ ٍ تیاى ًوایذ   . 

    .اصَل جوغ آٍسی ٍ دفغ فاضالب دس هؼني سا دسك ًوایذ 

  اّویت دس خصَف لَلِ مـی فاضالب دس داخل هؼني سا دسك مشدُ ٍ تیاى ًوایذ.  ًنات حائض 

    .اصَل جوؼأٍسی ،ًگْذاسی ٍ دفغ هَاد صائذ جاهذ دس هؼني سا ؿشح دّذ 

 .اّویت سٍؿٌایی دس هؼني سا ؿشح دّذ 

 . هٌاتغ تاهیي سٍؿٌایی دس هؼني سا تا رمش هضایا ٍ هؼایة ّش مذام تیاى ًوایذ 

 

 
 

 َدف کلی 

ا اصَل تاهیي ًَس ،مویتْای سٍؿٌایی ٍ هیضاى سٍؿٌایی هٌاػة تشای قؼوتْای هختلف ػاختواى آؿٌا ؿذُ ٍ اصَل تَْیِ ػاختواى سا ؿشح ت

   دّذ.

 

  اَداف اختصاصی 

 

 داًـجَ  دس پایاى دٍسُ تایذ تتَاًذ:
 تا اًَاع الهپْای تاهیي مٌٌذُ ًَس هصٌَػی دس ػاختواى آؿٌا ؿًَذ. ▪

( ٍ فَت مٌذل ٍ LUXایی ًظیش هیضاى ًَس یا ؿاس ًَسی ،صاٍیِ فضایی ،ؿذت ًَس ،ؿذت سٍؿٌایی ،لَمغ) تا مویتْای سٍؿٌ ▪

دسصذ اًؼناع ًَس تَػظ هَاد هختلف ٍ تشای قؼوتْای هختلف ػاختواى سا  دسخـٌذگی آؿٌا ؿذُ ٍ تتَاًذ آًْا سا ؿشح دّذ .

 تیاى ًوایذ .

 تیاى ًوایذ. هیضاى سٍؿٌایی هٌاػة تشای فضای هختلف هؼني سا ▪

 تاثیش سًگْای هختلف دس هٌاصل ٍ قؼوتْای هختلف آى سا تش اًؼاى ؿشح دّذ. ▪

 اّویت تَْیِ ٍ اصَل آى سا دس هٌاصل ؿشح دّذ. ▪

 

 هدف كلي 
 آؿٌایی تا تَْیِ هغثَع دس هؼني

 

  اهداف اختصاصي 
 

 داًـجَ  دس پایاى دٍسُ تایذ تتَاًذ:

 
 ٌَػی ،اًَاع سٍؿْای تَْیِ هصٌَػی( آؿٌا ؿذُ ٍ تتَاًذ آًْا سا ؿشح دّذ اًـجَ تا سٍؿْای هختلف تَْیِ) عثیؼی ٍ هصد 

 . هیضاى تَْیِ الصم تشای قؼوتْای هختلف هؼني سا تیاى ًوایذ 

 .اسصؽ سعَتتی َّایی مِ تٌفغ هیـَد سا تیاى ًوایذ 

 .اّویت صذا دس هؼني سا ؿشح دّذ 



  مویتْای فیضینی هشتثظ تا صذا ًظیش تَاى صَت ،فـاس صَت ،تشاص فـاس صَت ،تشاص ؿذت صَت ،ؿذت صَت ٍ تلٌذای صذا سا دسك      

 مشدُ ٍ ؿشح دّذ.

 هیضاى جزب صذای یل ػغح سا ؿشح دّذ 

 . اثشات ػش ٍ صذا تش ػالهت ػامٌیي سا ؿشح دّذ 

 .مٌتشل ػش ٍ صذا سا دس هٌاصل ؿشح دّذ 

 ذامثش هجاص صذا سا تیاى ًوایذ.سٌّوَدّای ح   

 هدف كلي 

 
دس هَسد هؼني تْذاؿتی آؿٌا ؿذُ ٍ تتَاًذ اهامي ػوَهی سا  WHOداًـجَ تا اتؼاد هٌاػة فضاّای هختلف هؼني ٍ سٌّوَدّای 

   تؼشیف ًوایذ. ّوچٌیي تْذاؿت هؼني دس هذاسع سا ؿشح دّذ .
  اهداف اختصاصي 
 

 :داًـجَ  دس پایاى دٍسُ تایذ تتَاًذ
 
 .داًـجَ تتَاًذ اتؼاد هٌاػة فضاّای هختلف هؼني سا تیاى ًوایذ 

  سٌّوَدّایWHO .دس هَسد هؼني تْذاؿتی سا تیاى ًوایذ 

 . تتَاًذ اهامي ػوَهی سا تؼشیف ًوایذ 

 . هحل ٍ هؼاحت هٌاػة هذاسع سا تیاى ًوایذ 

 .ًنات تْذاؿتی هشتثظ تا مالػْای دسػی هذاسع سا ؿشح دّذ 

 تْذاؿتی تشای هذاسع سا ؿشح دّذ . هـخصات ػشٍیؼْای 

 سٍؿٌایی هٌاػة دس قؼوتْای هختلف هذاسع سا تیاى ًوایذ 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری     

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
 کامپیًتر، يايت برد، ماشيک، پايرپًيىت، ايىتروت

 

 

 

 

 

 
 



  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  در ًظز داریذ؟ درسی ى هٌجغخبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَا/هقبلِ آیب کتبة 

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تنویل مٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِضذُ ثزای 
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 

 (، ملیات تْذاؿت هحیظ، اًتـاسات  ػواط 1390صصٍلی هحوذ ػلی، هلنی افـیي، تزسافـاى ادسیغ) -4
 ى(، تْذاؿت هؼني ٍ اهامي ػوَهی، اًتـاسات آثاس ػثحا1391تاتاتی ػلی امثش، هختاس هْذی) -5

 

 

 توام فصَل

 

 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريش 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

برُضو  

ػٌَاى 

تکلیف،پ

رسص ٍ 

 پبسخ

تکلیف،پزسص ٍ پبسخضزح   

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذرس

ّذف اس ارائِ 

تکلیف،پزسص 

 ٍ پبسخ

1 

تنلیف،پشػ

 ؽ ٍ پاػخ

 اٍل مالػی

 ٍیظگی ّای یل هؼني تْذاؿتی اص دیذگاُ WHOسا تیاى مٌیذ. 
 تا 31/1/1402

7/2/1402  
7/2/1402  

هشٍس فصل 

عِ اص هٌثغ هشتَ

دسػی ٍ دسك 

 هفاّین هشتَعِ

2 

 

تنلیف،پشػ

 ؽ ٍ پاػخ

 دٍم 

 مالػی

اًَاع سٍؿْای تَْیِ سا تیاى مٌٌذ ٍ تْتشیي ًَع تَْیِ  تشای هؼامي ٍ 

 اهامي ػوَهی سا ؿشح دٌّذ.

21/2/1402  28/2/1402  
هشٍس فصل 

هشتَعِ اص هٌثغ 

دسػی ٍ دسك 

 هفاّین هشتَعِ



 

 َ ای تکًيىی )کًيیس/ میان ترم(آزمًن 

 خیش   تلی   ایذ؟. آیا تشای دسع خَد آصهَى دس ًظش گشفت1ِ

 ّا سا رمش مٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

1 

 
 اسدیثْـت هاُ چْاسگضیٌِ ای آصهَى هیاى تشم

 ارزشیابی داوشجًيان 

 ومرٌ بارم مًارد ارزشیابی

 6 آسهَى هیبى تزم

 10 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 3 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 مقررات 

    01حداقل نمره قبولي                                     

 مطابق قوانين آموزشي :      دفعات مجاز غيبت در كالس تعداد       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بهداشت مسکن و اماکن عمومی درس زمانبندي ولجد

 

 سبػت ارائِ تبریخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثی

تؼشیفففف هؼفففني ٍ  16-14 17/11/1401

تیاى اصَل تْذاؿت 

 هؼني
 حضَسی هٌْذع تشیضی

 نتتتتتتتت یپاورپو

 تیتتتوا ک یتتتماژ

 وتريبرد  كامپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

تاهیي آب ٍ ٍ دففغ   16-14 24/11/1401

تْذاؿففتی فاضففالب 

 هؼني
 حضَری هٌْذع تشیضی

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

تَْیففففِ هغثففففَع  16-14 9/1/1402

 حضَری هٌْذع تشیضی هؼني تْذاؿتی

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

ًفففَس ٍ سٍؿفففٌایی   16-14 16/1/1402

 حضَری هٌْذع تشیضی اػتاًذاسد  

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

تیاى اػفتاًذاسدّا ٍ   16-14 23/1/1402

سٌّوففففَد ّففففای  
WHO  

 حضَری هٌْذع تشیضی

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

 اهتحاى هیاى تشم

30/1/1402 16-14 
تْذاؿت اػتخشّا ٍ 

 ّای عثیؼیؿٌاگا
 هٌْذع تشیضی

 حضَری
 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف ،پرسش و 
 پاسخ

 

 تْذاؿت 16-14 6/2/1402

تیواسػففففففتاًْا ٍ  

 اهامي ػوَهی
 حضَری هٌْذع تشیضی

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

تْذاؿت هشامض تْیِ  16-14 13/2/1402

 حضَری هٌْذع تشیضی ٍ تَصیغ هَاد غزایی
 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ

 

20/2/1402 16-14  

 حضَری هٌْذع تشیضی سفغ اؿنال

 ٌفففففففت،یپاٍسپَ

 تیفففٍا ل،یفففهاط

 َتشیتشد، ماهپ

تکلیف، پرسش و 
 پاسخ
 

 جلؼِ  دّن  ; آصهَى پایاى تشم

 


