دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده بهداشت – معاونت آموزشي
فرم خلاصه تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال
عنوان درس :بهداشت محیط 1

تعداد کل
واحد1 :

تئوری

عملی

اهداف کلی:
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی بهداشت عمومی
رئوس مطالب
جلسه
 1وضعیت آب در طبیعت ،چرخه آب در طبیعت ،تعریف آب آشامیدنی سالم.
 3خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب.
 2خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی آب.
 4کلیات تصفیه آب سطحی و زیرزمینی ،روش تصفیه آب زیرزمینی ،تصفیه مقدماتی آبهای سطحی .
 5ادامه تصفیه مقدماتی ،تصفیه متداول آبهای سطحی.
 6گندزدایی آب و تصفیه پیشرفته آب.
مبارزه با آلگها در آب و بهداشت رودخانه ،ظرفیت خودپالایی رودخانه و پالایش طبیعی ،بهداشت و محافظت
7
سدها و مخازن آب.
روش صحیح نمونه برداری آب و انجام اقدامات لازم در مواقع آلودگی نمونه ،اقدامات بهداشتی اولیه در
8
رابطه با آب در مواقع بحران ،اصول و مقررات بهداشتی بهداشت استخرها.

نام مدرس/مدرسین :دکتر مهرنوش ابطحی
وسایل کمک آموزشی
روش تدریس
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PowerPoint, White board
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"
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3،2
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روش ارزشیابی:
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گروه آموزشی:
بهداشت عمومی
پیش نیاز :ندارد

ملاحظات

روشهای تدریس شام :سخنرانی  ،سخنرانی بازخوردی  ،پرسش و پاسخ ،کنفرانس  ،بحث گروهی  ،ایفای نقش و پژوهش علمی  ،پروژه  ،حل مسئله – سایر روش ها....
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