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 واحد نظری  1.5:  تعداد واحد    کلیات بهداشت محیط  نام درس:

    ندارد نیاز: پیش       MPH مقطع: 

 ساعت(  17ترم ) 1: مدت زمان ارایه درس

 

 اهداف کلی:
 نشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم زیر می باشد: دوره آشنایی داهدف کلی از ارایه این 

 

 ارتباط با انسان  –بهداشت محیط  –تعریف محیط  -1

 استانداردها(  -بیماریهای منتقله -آلودگی ها -آب )منابع آالینده -2

 روشهای تصفیه  -آلودگی های فیزیکی و شیمیایی آب -3

 تصفیه  اصول -اثرات بر محیط زیست -فاضالبها و انواع آن -4

 کنترل آلودگی هوا  -بیماریهای منتقله -آلودگی هوا -5

 تغییر و تبدیل مواد در خاک  -بیماریهای منتقله -آلودگی خاک -6

 جمع آوری و روشهای صحیح دفع  -مواد زائد جامد -7

 ضد عفونی کننده ها و پاک کننده ها -8

 استخرها(  –بهداشت اماکن عمومی )بیمارستانها  -9

 ط اضطراری بهداشت محیط در شرای-10

 مبارزه با حشرات و بند پایان ناقل بیماری  -11

 مبارزه با جوندگان ناقل بیماری  -12

 

 

 

 

 

 



 اهداف اختصاصی: 
 ارتباط با انسان -بهداشت محیط -تعریف محیط-1

 و باید بتواند: جدانش

 تعریف محیط را بیان کند.  -

 تعریف بهداشت محیط را بیان کند.  -

 م برده، اهمیت هر کدام را بیان کند. عوامل زیست محیطی را نا -

 نقش و ارتباط انسان در محیط زیست را بیان کند. -

 

 بیماریهای منتقله(  -آلودگی ها -آب )منابع آالینده -2

 دانشجو باید بتواند: 

 تعریف آب سالم و بهداشتی را بیان کند. -

 منابع و درصد آبهای دنیا را بیان کند. -

 ب را بیان کند. محاسن و معایب منابع مختلف آ -

 کند.منابع آالینده آب را طبقه بندی  -

 ب را طبقه بندی کند.آآلودگیهای منابع  -

 بیماریهای منتقله توسط آب را طبقه بندی کرده و انواع بیماریها را بیان کند.  -

 

 روشهای تصفیه  -آلودگی های فیزیکی و شیمیایی آب -3

 دانشجو باید بتواند: 

 یایی آب را نام ببرد. آلودگی های فیزیکی و شیم -

 اثرات بهداشتی آلودگی های آب را بیان کند.  -

 تصفیه آبهای زیرزمینی را بیان کند.  -

 تصفیه مقدماتی آبهای سطحی را بیان کند.  -

 تصفیه اصلی آبهای سطحی را بیان کند.  -

 

 اصول تصفیه  -اثرات بر محیط زیست -فاضالبها و انواع آن -4

 دانشجو باید بتواند: 

 ف فاضالب را بیان کرده، درصد مواد آلوده کننده رامشخص نماید. تعری -

 انواع فاضالبها را نام برده، اهمیت هر کدام را بیان کند.  -

 اثرات زیست محیطی فاضالبها را بیان کند.  -

 عوامل موثر در انتخاب تصفیه فاضالب را بیان کند.  -

یشرفته فاضالب را نام برده، چگونگی واحدهای مختلف تصفیه کننده در مراحل اولیه، ثانویه و پ -

 عملکرد هر واحد را بیان کند. 

 

 کنترل آلودگی هوا -بیماریهای منتقله -آلودگی هوا -5

 دانشجو باید بتواند: 

 تعریف آلودگی هوا را بیان کند.  -



 منابع آلوده کننده هوا را نام برده، اهمیت هر کدام در آلودگی هوا را بیان کند.  -

 هوا را طبقه بندی کند.  عوامل آالینده -

 اثرات بهداشتی آالینده های هوا را بیان کند.  -

 روشهای کنترل هوا ناشی از منابع مختلف را بیان کند.  -

 

 تغییر و تبدیل مواد در خاک  -بیماریهای منتقله -آلودگی خاک -6

 دانشجو باید بتواند: 

 منابع آلوده کننده خاک و اهمیت آنها را بیان کند.  -

 مختلف انتقال بیماری توسط خاک را بیان کند.  روشهای -

عوامل موثر در تغییر و تبدیل مواد در خاک را نام برده، اثر هر کدام در پایداری یا تجزیه مواد در  -

 خاک را بیان کند.

 

 جمع آوری و روشهای صحیح دفع -مواد زائد جامد -7

 دانشجو باید بتواند:

 تعریف مواد زائد جامد را بیان کند. -

 رکیبات مختلف مواد زائد جامد را نام برده، خصوصیات هر کدام از مواد را بیان کند. ت -

 شرایط و خصوصیات ظروف نگهداری مواد زائد را بیان کند.  -

 روشهای جمع آوری مواد زائد را بیان کند.  -

کاربرد  روشهای صحیح و بهداشتی دفع مواد زائد جامد را نام برده و خصوصیات هر روش و شرایط -

 آن را بیان کند. 

 

 ضد عفونی کننده ها و پاک کننده ها -8

 دانشجو باید بتواند: 

 گندزدایی و استریل کردن را بیان کند. -تعاریف ضد عفونی کردن -

 دالیل کاربرد روشهای ضدعفونی را بیان کند.  -

 روش را بیان کند.  عوامل مفهوم کننده میکروبی را طبقه بندی کرده، شرایط و چگونگی استفاده از هر -

 انواع ترکیبات پاک کننده را نام برده، خصوصیات هر کدام را بیان کند.  -

 موارد استفاده از پاک کننده های مختلف را بیان کند. -

 اثرات زیست محیطی پاک کننده ها را بیان کند.  -

 

 استخرها( -بهداشت اماکن عمومی )بیمارستانها-9

 دانشجو باید بتواند: 

 مناسب احداث بیمارستان را بیان کند. شرایط محل  -

 خصوصیات تأمین اب سالم و تصفیه فاضالب را بیان کند.  -

 چگونگی جمع آوری و دفع زباله های معمولی و عفونی را بیان کند.  -

 اهمیت عملکرد بهداشتی بخش الندری را بیان کند. -



سرو  -طبخ غذا -سازی موادآماده  –نگهداری و انبارداری  –شرایط و خصوصیات تأمین مواد غذایی  -

 غذای بیماران و کارکنان را بیان کند. 

 اهمیت کنترل حشرات و جوندگان را بیان کند.  -

 اهمیت ضد عفونی و استریل کردن در بیمارستان را بیان کند.  -

 انواع استخرهای شنا را نام برده، اهمیت بهداشتی هر کدام را بیان کند.  -

 استخرهای شنا را بیان کند.  مقررات و استانداردهای بهداشتی -

 بیماریهای منتقله توسط استخرهای شنا را بیان کند.  -

 

 بهداشت محیط در شرایط اضطراری -10

 دانشجو باید بتواند: 

 انواع بالهای طبیعی را بر حسب منشاء تولید بیان کند.  -

 اقدامات پیش از  وقوع بال را بیان کند.  -

 د. اقدامات هنگام وقوع بال را بیان کن -

 اقدامات پس از وقوع بال را بیان کند.  -

 

 مبارزه با بندپایان ناقل بیماری -11

 دانشجو باید بتواند: 

 بندپایان مهم از نظر بهداشت و پزشکی را فهرست کند.  -

 اهمیت آگاهی از بیولوژی بندپایان را در مبارزه با آنها شرح دهد.  -

  انواع روشهای مبارزه با بندپایان را فهرست کند. -

 معایب و مزایای هر یک از روشهای مبارزه با بندپایان را بیان کند.  -

 روش مدیریت تلفیقی کنترل ناقلین را به صورت جامع تعریف کند.  -

 

 مبارزه با جوندگان ناقل بیماری -12

 دانشجو باید بتواند: 

 انواع جوندگان مهم از نظر پزشکی و بهداشتی را فهرست کند.  -

 وژی جوندگان را بیان کند. اطالعات کلی از بیول -

 انواع روشهای مختلف مبارزه با جوندگان را فهرست کند.  -

 روشهای جدید مبارزه با جوندگان را شرح دهد.  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 روش آموزش: 
ویدئوپروژکتور( انجام  -آموزش به روش سخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمک آموزشی )اورهد -

 می شود. 

 

 شرایط اجرا: 

 آموزشی : امکانات
 کالس درس -

 ویدئو پروژکتور(  -وسایل و تجهیزات کمک آموزشی )اورهد -

 

 آموزش دهنده: 
 اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت  -

o )مهندس محمد رضا شیردره )بخش بهداشت محیط 

o  )دکتر محمد رضا فکور زیبا )بخش حشره شناسی پزشکی 

 

 منابع اصلی درس: 
 ی بیگی اصول بهداشت محیط ، امیر حسین مهد -1

 اصول و مبانی بهداشت محیط ، اسماعیل دل پیشه، پریوش حلم سرشت -2

کلیات حشره شناسی پزشکی ، ترجمه دکتر زعیم و همکاران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی  -3

 تهران.

کنترل ناقلین )روشهای فردی و جمعی( ترجمه دکتر ناهید نورجاه، دکتر فائزه ایمان، وزارت بهداشت،  -4

 )جان آ، روزند آل(  W.H.Oوزش پزشکی ، معاونت سالمت، تالیف درمان و آم

 

 ارزشیابی: 

 نحوه ارزشیابی:
 نمره در امتحان پایان ترم محاسبه می شود.  %100ارزشیابی بصورت کتبی است که  -

 امتحان کتبی در پایان دوره بصورت امتحان چهار گزینه ای و سئواالت تشریحی می باشد.  -

 

 مقررات: 
 10   مره قبولی حداقل ن -

 جلسه  4حداکثر  تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس  -

 
 

 

 
 

 


