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 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

(Course Plan) طرح درس   

( آب 1: بهداشت محیط )موضوع درس  

:کد درس 1:شماره جلسه   

: دانشکده پرستاری و مامائی محل برگزاری : مقدمه و ارائه سر فصل درسموضوع جلسه   

جلسه 8:تعداد جلسات  

دقیقه 121 جلسه:زمان هر   

کارشناسی پیوسته بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:

 عمومی

واحد 1: نظری نوع درس ندارد پیشنیاز:    

 

: مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

حضور و غیاب، انجام مقررات و نحوه برخورد با غیبت دانشجو: 

در صورت تاخیر تکالیف، عدم استفاده از تلفن همراه، تذکر  

: سخنرانی، استفاده از وسایل کمک شیوه تدریس

 آموزشی، پرسش و پاسخ، حل تمرین

 

آشنا نمودن دانشجویان با آلودگیهای آب و راههای  اهداف کلی:

 جلوگیری از آلودگیها  

فعالیت کالسی، تکالیف درسی نحوه ارزشیابی دانشجو: 

تشریحی -و حل مسائل، امتحان پایان ترم بصورت تستی  

گردش آب در طبیعت، وضعیت آب در دنیا، منابع آلودگی آبها، اصالح خواص ظاهری ، ویژگیهای آب سالماهداف اختصاصی: 

کلرزنی، ازن زنی، اصالح خواص شیمیایی آب، سختی گیری، فلوئورزنی و فلوئورزدایی آب، حذف آهن و منگنز، عناصر جزئی  آب،

واد موتاژن و تراتوژن و سرطانزا در اب، مواد رادیو اکتیو در آب، مبارزه با جلبکها در آب، بهداشت و فلزات سنگین در آب، دترژنها، م

رودخانه ها، ظرفیت خودپاالیی رودخانه ها، استانداردهای پساب جهت دفع در آبهای سطحی، بهداشت و محافظت سدها و مخازن 

 خرها، اقدامات بهداشتی اولیه در رابطه با آب در مواقع بحران.آب، بیماریهای ناشی از آب، نمونه برداری آب، بهداشت است

:منابع  

  1881اصول، کیفیت و تصفیه آب و فاضالب، تالیف دکتر محمد شریعت پناهی، انتشارات دانشگاه تهران  .1

(1بهداشت محیط )جدول زمان بندی برنامه درسی   

 شماره جلسه  موضوع جلسه  مدرس 

آذرپیرادکتر   1 گردش آب در طبیعت، وضعیت آب در دنیا، منابع آلودگی آبها، ویژگی های آب آشامیدنی 

 2 پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کیفیت آب و اندازه گیری آنها دکتر آذرپیرا

ی بیولوژیکی کیفیت آبمواد رادیواکتیو، فلزات سمی و غیر سمی در آب، پارامترها دکتر آذرپیرا  3 
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 4 نمونه برداری از انواع منابع آب، میکروارگانیسم های بیماری زا در آب دکتر آذرپیرا

 5 ویژگی انواع منابع آب، بهسازی منابع آب دکتر آذرپیرا

 6 بهداشت استخرها، سد ها و رودخانه ها دکتر آذرپیرا

 7 روش های گندزدایی، عوامل موثر در گندزدایی دکتر آذرپیرا

اقدامات بهداشتی اولیه در رابطه با آب در مواقع اضطراری، استانداردهای پساب جهت دفع  دکتر آذرپیرا

 در آب های سطحی
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