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١ 
 

  - 3بهداشت محیط : نام و شماره درس * کارشناسی  5بهداشت عمومی ترم :رشته و مقطع تحصیلی*
12  

 سھ شنبھ8- 10: روز و ساعت برگزاري*  2کالس :محل برگزاري*  
 نظري 1):عملی/نظري(تعداد و نوع واحد*  
 ندارد: دروس پیش نیاز*  

 دکتر خدابخشی :نام مسئول درس* 3 3334251 :تلفن و روزهاي تماس* 
 دانشکده بهداشت، : آدرس دفتر* :آدرس دفتر* Email :khodabakhshi16@gmail.comآدرس *

 
آشنایی با عوامل موثر در بهداشت مواد غذایی، مسکن و معیارهاي بهداشتی که در اماکن عمومی و  :هدف کلی درس*

آشنایی دانشجویان با انواع آلوده کننده هاي هوا و منابع  –مسکن باید رعایت شود و اثرات نامساعد اماکن غیر بهداشتی 
آشنایی با مخاطرات پرتو –انتشار آنها و همچنین اثرات نامساعد ي که بر انسان و محیط زیست می توانند داشته باشند 

   هاي یونساز و طرق حفاظت در برابر آنها
در بهداشت مواد غذایی، معیارهاي بهداشتی در اماکن آشنایی دانش آموختگان با عوامل موثر  :اهداف اختصاصی درس

عمومی و مسکن و تاثیرات غیر بهداشتی بودن اماکن و نقش آلوده کننده هاي هوا و منابع انتشارات آنها و نقش آلودگیها 
 .بر انسان و محیط زیست 

 
ه فصول یا صفحات مورد نظر در این عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شمار( منابع اصلی درس*

 )در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد -درس
 السادات مصباح،انتشارات دانشگاه تهران پرتوهاي یونساز و بهداشت آنها، دکتر اشرف .1
 1فصل -دکتر منصور غیاث الدین -آلودگی هوا .2
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٢ 
 

دانشجویان آمادگی الزم 
  قبل ار شروع کالس

  ردیف  تاریخ ساعت  عنوان  مدرس

  
 مرور مطالب جلسه قبل

 

  
 عباس خدابخشی

 

تعریف بهداشت مواد غذایی، آلودگی مواد 
 -غذایی 

 فساد مواد غذایی 

10-8  3/7/97 1.   

 مرور مطالب جلسه قبل
  

   .2  10/7/97  8-10  کلیات در مورد پرتوها  عباس خدابخشی

  
 قبلمرور مطالب جلسه 

 

  
 عباس خدابخشی

 

 بیماریهاي ناشی از غذا
 نگهداري مواد غذایی

10-8  17/7/97 3.   

  
 مرور مطالب جلسه قبل

 

  
 عباس خدابخشی

 

 استانداردها و قوانین مرتبط با مواد غذایی
تعریف مسکن، عوارض ناشی از زندگی در مساکن 

 نا مساعد ومسائل بهداشتی و روانی

10-8  24/7/97 4.   

  
 جلسه قبلمرور مطالب 
 

  
 عباس خدابخشی

 

کلیاتی در مورد اماکن عمومی، استخرها و شنا 
 گاهها 

 کلیاتی در مورد بیمارستانها ، زندانها، رستورانها

10-8  1/8/97 5.   

 مرور مطالب جلسه قبل
 

 
 
 
 

 عباس خدابخشی
 

 
 

 مقررات و آیین نامه هاي بهداشتی
 مقررات و آیین نامه هاي بهداشتی

 ترکیب هوا
 و اصطالحاتتعاریف 

 
 

10-8  
  
  
  

  
  

2/8/97 

6.   

اثرات جو بر انتشار آلودگی هوا، تاریخچه سوانح  عباس خدابخشی مرور مطالب جلسه قبل
 ناشی از آلودگی هوا

10-8  
  

3/8/97 7.   

اثرات جو بر انتشار آلودگی هوا، تاریخچه سوانح  عباس خدابخشی مرور مطالب جلسه قبل
 ناشی از آلودگی هوا

10-8  

 منابع آلودگی هوا عباس خدابخشی مطالب جلسه قبلمرور 
 اثرات بر انسان، محیط  و گیاهان،

10-8  4/8/97 8.   

 مرور مطالب جلسه قبل
 

 مقررات هوا ،  عباس خدابخشی
 پرتو- وسایل کنترل

10-8  5/8/97 9.   

 
 سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان :  

،برابر مقررات آموزشی  4/ 17بیش از . جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می شودنمره کم می شود و دو % 25هر جلسه غیبت غیر موجه 
  .عمل می گردد


