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ا بدانشجو  این درس به منظور آشنایی با مسایل بهداشت محیط در جامعه و عوامل موثر بر آن ارائه می شود تا  : هدف کلی

 ممکن را با تکیه براهکارهای ر ،بهداشتی جامعه شکالتدر جهت تشخیص ماستفاده از دانش و آموخته های بهداشتی بتواند 

  .اصول فرایند پرستاری ارائه دهد

  :اهداف ویژه عینی

 آشنایی دانشجویان با کلیات بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران محیط زیست .1

 البدانشجویان با بهداشت آب و فاضآشنایی  .2

 خاک، زباله و مواد زائد آشنایی دانشجویان با آلودگی هوا،  .3

 آشنایی دانشجویان با بهداشت اماکن عمومی،مسکن و محیط بیمارستانها  .4

 آشنایی دانشجویان با بهداشت در بالیای طبیعی .5

 آشنایی دانشجویان با بهداشت مواد غذایی .6

یط و مح آسیبهای فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی موجود در)ای  آشنایی دانشجویان با پرستاری بهداشت حرفه .7

 (روشهای کنترل و مقابله با آن 

  : وظایف و تکالیف دانشجو

 .درس حاضر باشد السطور منظم و راس ساعت مقرر در کدانشجو موظف است ب .1

 باشد. حاضر شده و در مباحث درسی شرکت فعال داشته کالسدانشجو باید با مطالعه قبلی و آمادگی در  .2

و  روز رت و اخباالنتخاب و کنفرانسی با محتوای مشکاز موضوعات را ا تواند به صورت داوطلبانه یکی دانشجو می .3

  .ت علمی پژوهشی از سایت های معتبر ارایه نمایداالیا مق

 روش ارزشیابی دانشجو

 نمره شرح فعالیت ردیف

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 2 ارائه مقاله 2

 20 آزمون تراکمی 3
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 تدریسموضوع  جلسه

کلیات بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران محیط  اول

 زیست 

 بهداشت آب و فاضالب دوم

 بهداشت هوا،خاک و زباله سوم

 بهداشت مسکن و اماکن عمومی چهارم

 بهداشت در بالیا پنجم

 بهداشت مواد غذایی ششم

 بهداشت حرفه ای هفتم

 آزمون تراکمی هشتم


