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 مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراري درس:معرفی  .1

 و پیدا کردهاضطراري آشنایی شرایط در طمحی بهداشت بخصوص بهداشتی اقدامات زمینه دردر این درس دانشجویان 

 را فرا می گیرند بحرانی شرایط در پزشکی و بهداشتی تیمهاي در محیط بهداشت مشارکت نحوه وکرده  کسب مهارت

 :اهداف درس . 2
 .کند بیان را مترقبه غیر حوادث و بلایا انواع بندي طبقه و تعریف مفاهیم، 1-
 .بداند را اضطراري شرایط و بلایا در مسئول مللیال بین و ملی مسئول هاي سازمان 2-
 .دهد توضیح را )وظائف تقسیم و هماهنگی سازماندهی، و تشکیلات ایجاد( اضطراري شرایط در بحران مدیریت اصول 3-

 .بداند را اضطراري شرایط در محیط بهداشت جایگاه 4-
 .دهد توضیح را چادري هاي اردوگاه و موقت اسکان هاي مکان برپائی بهداشتی شرایط 5-
 .دهد توضیح را اجساد دفن و آوري جمع مصدومان تخلیه و نجات اصول و ها اولویت 6-
 .دهد توضیح را اضطراري شرایط در سالم آشامیدنی آب تامین هاي روش و اصول اهمیت، 7-
 .دهد توضیح را اضطراري رایطش در جامد زائد مواد و فاضلاب حیوانی، و انسانی فضولات دفع هاي روش و اصول اهمیت، 8-
 .دهد توضیح را جوندگان و بندپایان با مبارزه و بلایا در کننده عفونی ضد و گندزدا مواد از استفاده چگونگی9-

 .دهد توضیح را پناهندگان و آوارگان درمانی بهداشتی مشکلات و جنگی شرایط در بهداشتی اقدامات10-
 .نماید بیان را آنها با مقابله و کنترل هاي راه و سوانح و یابلا وقوع از بعد شایع هاي بیماري 11-
 .دهد توضیح را ها اردوگاه در عاطفی و روانی بهداشتی، مسائل 12-
 .دهد توضیح را طبیعی بلایاي از ناشی هوا آلودگی 13-
 .نماید بیان را )غذائی مواد نگهداري و توزیع تهیه، بهداشتی کنترل جمعی، دسته تغذیه( غذائی مواد بهداشت 14-
 .نماید بیان را آنها مشکلات و اضطراري شرایط در ها بیمارستان نقش 15-

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 اهداف و معرفی درس

 درس غیرحضوري جز تعیین
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 شیوه ارائه درس .1

  تبادل تکالیف و سایر تعاملات در کنار برگزاري کامل کلاسفرمارائه اطلاعات کلی ضروري در چارچوب این ،-
 حضوري و فعالیت هاي ها
 و ارائه قسمتی از رئوس مطالب  به شیوه غیرحضوري در حد  فرمي در چارچوب این ارائه اطلاعات کلی ضرور

هاي مشخصی هاي واحدي غیربالینی کاربرد دارد. توجه نمایید که در این رویکرد قسمتدرس راي(این نوع ارائه بمجاز مصوب 
 شوند). از محتوا در بخش حضوري پوشش داده نمی

 
 ه کاملا مجازي درس ارائ 

پرسش وپاسخ و بحث  -ورت حضوري شدن کلاسها بقیه جلسات حضوري برگزار شده و همراه با اسلایدو توضیحاتدرص
. ضمنا بصورت خلاصه جلسات غیرحضوري نیز توضیح داده خواهد خواهد بود و ارائه تحقیق وکنفرانس دانشجویی گروهی

 شد
 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوري عنوان 
 شش محتوا به شکل غیرحضوريپو چگونگی

  مترقبه غیر حوادث و بلایا انواع بندي طبقه و تعریف مفاهیم، 1-
 شرایط و بلایا در مسئول المللی بین و ملی مسئول هاي سازمان 2-

  اضطراري
 و تشکیلات ایجاد(اضطراري  شرایط در بحران مدیریت اصول 3-

  )وظائف تقسیم و هماهنگی سازماندهی،
 

 لاید و توضیح شفاهی ضبط شده روي هر اسلایدارائه اس-
 در نویدو تکلیف پرسش وپاسخ -
 پروژه تحقیقی وارائه گزارش یا کنفرانس-

 .اضطراري شرایط در محیط بهداشت جایگاه 4
 هاي اردوگاه و موقت اسکان هاي مکان برپائی بهداشتی شرایط 5-

  چادري
 دفن و آوري جمع مصدومان تخلیه و نجات اصول و ها اولویت 6-

  اجساد
 شرایط در سالم آشامیدنی آب تامین هاي روش و اصول اهمیت، 7-

  اضطراري
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 قسمت غیرحضوري عنوان 
 شش محتوا به شکل غیرحضوريپو چگونگی

 فاضلاب حیوانی، و انسانی فضولات دفع هاي روش و اصول اهمیت، 8
  جامد زائد مواد و

 و بلایا در کننده عفونی ضد و گندزدا مواد از استفاده چگونگی9-
  جوندگان و بندپایان با مبارزه
 درمانی بهداشتی مشکلات و جنگی شرایط در بهداشتی اقدامات10-

  پناهندگان و آوارگان
 و کنترل هاي راه و سوانح و بلایا وقوع از بعد شایع هاي بیماري 11-
  آنها با مقابله

 

 

  ها اردوگاه در عاطفی و روانی بهداشتی، مسائل 12
 را طبیعی بلایاي از ناشی هوا آلودگی 13-
 تهیه، بهداشتی کنترل جمعی، دسته تغذیه(غذائی  مواد بهداشت 14-
 .)غذائی مواد نگهداري و توزیع
  آنها مشکلات و اضطراري شرایط در ها بیمارستان نقش 15-
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 معرفی کتاب. 1
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 ونشده براي آزم

( آقاي مهندس احمد اصل 2و 1اضطراري جلد)  طیدر شرا یاقدامات بهداشت
 1387نشر اختر  زتبری – یهاشم

طبق سرفصل درس از 
این کتابها جزوه تهیه می 

 شود
 سازمان انتشارات – یعبداله دمجی –شهري  یبحران در نواح تیریمد

 1380 ، کشور هاي شهرداري
 

دکتر محمد  م،ی/ دکتر ابوالحسن ندیعیطب يایدر بلا طیراهنماي بهسازي مح
 1363 ،دانشگاهی نشر مرکز: تهران –عصار 

 

 
 معرفی مقاله (درصورت نیاز). 2

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  انجام می گیرد براي تحقیق وارائه کنفرانس از طرف خود دانشجویان
 

 و ...)  ، مجموعه اسلایدفیلممحتواي الکترونیکی، جزوه یا هر نوع محتواي دیگر (مانند  معرفی .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل براي 
  اريذبارگ

مجموعه 
 اسلاید

و اسلاید هاي هر جلسه به تفکیک  خود استاد
در نوید بارگزاري برنامه هفتگی  طبق

 می شود

 اماده است

در صورت بودن در اینترنت مناسب با  خود استاد فیلم اموزشی
 موضوع جلسه ارائه می شود

 

 
 

 منابع درسی دانشجویان
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
اول  تکلیف

 کلاسی

در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت 
اند. زمان به وجود آمدههاي درسی زیادي به صورت همبرنامه" چیست؟

 "ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه

 

  

مرور فصل 
مربوطه از منبع 
درسی و درك 
 مفاهیم مربوطه

 
 

 کلاسی
گزارش -ه معمول در ایران را تحقیق و گزارش دهیدحوادث غیرمترقب

 تصویر دست نوشته هر کس باشد
 یک هفته بعد 30/7/1400

تحقیق و 
 پرسش وپاسخ

 
 

 کلاسی
نحوه امداد و نجات در زلزله را یاد بگیرید و بصورت دست نوشته گزارش 

 دهید
 یک هفته بعد 30/8/1400

تحقیق و 
 پرسش وپاسخ

 یک هفته بعد 30/9/1400 اشت محیط در تیم بهداشتی درمانی شرایط اضطرارينقش وجایگاه بهد کلاسی 
تحقیق و 

 پرسش وپاسخ

 

 پروژه پایان ترم 

 خیر   بلی   اید؟. آیا براي درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:

 با اپیدمی بیماري کرونا را تحقیق کنید وبصورت کنفرانس ارائه دهید راهکارهاي مقابله قبل و بعد

 هدف: اشنایی دانشجو با تحقیق و بررسی و یادگیري ضمنی مقابله با شرایط اضطراري

 

 

 هاي دانشجویانتکالیف و پروژه
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 گفتگو •

 
 : گفتگوموضوع 

 تکلیف و تحقیق-پرسش پاسخ وراهنمایی راجب درس

 

 
 
 

 
 
 

 مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایی، خودآزمونها و ...)  شیوه ارزشیابی دانشجو (اجزا و بارم بندي .1
 ارزشیابی در قسمت معرفی درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 
 مطالعه بموقع هر جلسه درس در نوید-
 انجام بموقع تکلیف-
 حضور غیاب و فعالیت کلاسی در صورت برگزاري کلاس حضوري-
 ازمون میان ترم -
 بموقع تحقیق وکنفرانس انجام و ارائه-
 ازمون پایان ترم-

(مواردي چون نمره آزمون کتبی، حضور و غیاب در کلاسهاي  بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجوها و بارمملاك .2
  هاي پیش بینی شده)حضوري، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 ید. توجه: می توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام ده
 نمره15ازمون پایان ترم: 

 نمره5بقیه موارد در مجموع: 

 ارزشیابی دانشجویان

 سایر فعالیت هاي یادگیري
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