
 بسوِ تعبلی

 داًطگبُ علَم پسضکی کرهبًطبُ

 داًطکدُ بْداضت

 گرٍُ آهَزضی هٌْدسی بْداضت هحیط

 طرح درس

 رٍغ ّای هثارزُ تا ًاقلیي: نام درس

 %(55ٍاحذ )ظْن  2: اد ٍاحد )یب سْن استبد از ٍاحد(تعد کارؼٌاظی هٌْذظی تْذاؼت هحیظ 6ترم هقغغ: 

 ًَع درض: ًظری جلعِ( 8ظاػت ) 77هذت زهاى ارائِ درض: 

 98-99 دٍم :  ًیوسبل          75-72ؼٌثِ           ظاػت:ظِ رٍز:             هبى ارائِ درس:ز

 پاتَتیَلَشی  پیطٌیبز:

 دکتر َّؼیار حعیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
  ًاقلیي ٍ رٍغ ّای غیرؼیویایی ٍ رٍغ ّای هذیریتی هحیغی در هثارزُ تا ًاقلیي تا داًؽجَیاى آؼٌایی

 

 اهداف ویژه :
 در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد فراگیر تا هفاّین زیر آؼٌایی ٍ ؼٌاخت پیذا ًوایذ:

 دٍتاالى ٍ ّا پؽِ هقاتل در ائِ ظرفصل درض، کلیات کٌترل هٌْذظی ًاقلیيار -7

  کٌترل هٌْذظی ظاض، ظَظری، ؼپػ ٍ کک  -2

 کک ّای خاکی ٍ کٌِ ّا -3

 ّیرُ ّا، هایت ٍ هگط ّای خاًگی -4

 ظیکلَپط، حلسٍى آب ؼیریي ٍ جًَذگاُ -5

 زًثَرّا، کصدم ّا ٍ ػٌکثَتْا -6

 7رٍغ ّای هٌْذظی کٌترل هحیغی ًاقلیي  -7

 2رٍغ ّای هٌْذظی کٌترل هحیغی ًاقلیي  -8

 

 دٍببالى ٍ ّب پطِ هقببل در ًبقلیي هٌْدسی کٌترل کلیبت درس، سرفصل ارائِ جلسه اول:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. ٍ اّویت پسؼکی ًاقلیي ؼٌاظی حؽرُ ػلنتؼریف  -7

 تیاى ًوایذ.  دٍتاالى راعثقِ تٌذی  -2

 را تیاى ًوایذ. دٍتاالى ٍ ّا پؽِ هقاتل در پیؽگیری ٍ حفاظت کارّای راُ -3

 را تیاى ًوایذ. خًَخَار حؽرات ٍ پؽِ گسغ از هواًؼت ّای رٍغ تریي رایج -4

 را تیاى کٌذ.دٍتاالى  هثل تَلیذ از پیػ کٌترل اقذاهات -5

 

 کک ٍ ضپص سَسری، سبس، هٌْدسی کٌترل جلسه دوم:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. تاالى ًین راظتِ تٌذی ردُ -7

 را تیاى ًوایذ. کک ٍ ؼپػ ظَظری، ظاض، اّویت پسؼکی ٍ تیواری زایی -2

 را تیاى ًوایذ. کک ٍ ؼپػ ظَظری، ض،ظا از  پیؽگیری ٍ کٌترلراُ ّای  -3

 

 ّب کٌِ ٍ خبکی ّبی کک وم:سجلسه 



 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. ّا کٌِ ٍ خاکی ّای ککؼرایظ ٍ هحل ّای آلَدُ تِ  -7

 اّویت پسؼکی ٍ تیواری زایی را تیاى ًوایذ. -2

 را تیاى ًوایذ. ٍ درهاى هرتَط تِ کک ّای خاکی ٍ کٌِ ّا  پیؽگیری ٍ کٌترلراُ ّای  -3

 تیاى ًوایذ.رٍغ ّای حفاظت گرٍّی را  -4

 

 خبًگی ّبی هگس ٍ هبیت ّب، ّیرُ جلسه چهارم:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. هایت ّا ٍ ّیرُؼرایظ ٍ هحل ّای آلَدُ تِ  -7

 اّویت پسؼکی ٍ تیواری زایی را تیاى ًوایذ. -2

 را تیاى ًوایذ. پیؽگیری ٍ کٌترلراُ ّای  -3

 رٍغ ّای کٌترل ؼیویایی را تیاى ًوایذ. -4

 

 جًَدگبُ ٍ ضیریي آة حلسٍى سیکلَپس، جلسه پنجن:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. جًَذگاُ  ٍ ؼیریي آب حلسٍى ظیکلَپط، اّویت پسؼکی ٍ تیواری زایی -7

 را تیاى ًوایذ. ؼیریي آب حلسٍى ظیکلَپط،هحیغی  کٌترلراُ ّای  -2

 تیاى ًوایذ.را  ؼیریي آب حلسٍى ظیکلَپط،رٍغ ّای کٌترل ؼیویایی  -3

 رٍغ ّای کٌترل فیسیکی، ؼیویایی ٍ تیَلَشیکی تا جًَذگاى را تیاى ًوایذ. -4

 

 عٌکبَتْب ٍ ّب کژدم زًبَرّب، جلسه ششن:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. اّویت ٍ عثقِ تٌذی تٌذپایاى زّری -7

 را تیاى ًوایذ. تٌذپایاى زّری گسغ کلی ػالئن ٍ ّا ًؽاًِ -2

 را تیاى ًوایذ.زدگی  زًثَر از پیؽگیریرٍغ ّای  -3

 را تیاى ًوایذ.ٍ هحل زًذگی آًْا ایراى  ظوی ػٌکَتیاى اًَاع -4

 تٌذپایاى زّری را تیاى ًوایذ. گسغًاؼی از  ػَارض -5

 تٌذپایاى زّری را تیاى ًوایذ. تا خَرد تر از جلَگیری در فرد حفاظت چگًَگی -6

 

 1 ًبقلیي هحیطی کٌترل هٌْدسی ّبی رٍش جلسه هفتن:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را تیاى ًوایذ. تاریخچِ رٍغ ّای هحیغی تخصَؾ زّکؽی -7

 را تیاى ًوایذ. تؼریف زّکؽی ٍ اًَاع آى -2

 هسایای زّکؽی را تیاى ًوایذ. -3

 ظ ّای هختلف را تیاى ًوایذ.تْتریي ًَع زّکؽی ترای ؼرای -4

 

 2 ًبقلیي هحیطی کٌترل هٌْدسی ّبی رٍش جلسه هشتن:

 تایعتی قادر تاؼذ: داًؽجَ

 تیاى ًوایذ. را زّکؽی در اظتفادُ هَرد ّای لَلِهٌاظة تریي  -7

 را تیاى ًوایذ. الگَّای هختلف زّکؽی -2

 را تیاى ًوایذ. فرػی ّای زّکػ فَاصل هحاظثِ -3



 

  جلسه نهن:

 داًؽجَ تایعتی قادر تاؼذ:

 را حل ًوایذ.رٍغ ّای هثارزُ تا ًاقلیي پرظػ ّا ٍ هعائل هرتَط تِ  -7

 

 روش تدریس )آهوزش(:
 ظخٌراًی  -7

 ظخٌراًی تا پاٍرپَیٌت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضَر تِ هَقغ در جلعات -7

 ؼرکت در تحث ّای هرتَعِ -2

 اًجام پرٍشُ ٍ تکلیف درظی -3

 ارائِ پرٍشُ -4

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %85اهتحاى کتثی  -7

 %75ارائِ ؼفاّی  -2

 %75فؼالیت کالظی  -3

 

 

 تاریخ )%(ظْن ًورُ از کل  رٍغ آزهَى 

 ًْنجلعِ  85 کتثی پایاى ترم

  75 تْیِ گسارغ پرٍشُ

پرظػ ٍ پاظخ ٍ حضَر در  فؼالیت کالظی

 کالض

75  

 

 

 هنابع آهوزشی:
 

 
 

 داًطکدُ: EDOًبم ٍ اهضبی هدرس:               ًبم ٍ اهضبی هدیرگرٍُ:                       ًبم ٍ اهضبی هسئَل 

 

                                      تبریخ ارسبل:                     تبریخ تحَیل:                       تبریخ ارسبل:                  

 


