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هدف کلی:

 در این درس دانشجویان با پیامدهاي بالیا در حوزه بهداشت محیط و برنامه ریزي ها و مداخالت این حوزه
در مراحل چهارگانه مدیریت بالیا آشنا شده و مهارت الزم را به دست می آورند.

اهداف ويژه:

در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر:
 با مباحث مدیریتی و اقدامات اجرایی بهداشت محیط در بالیا آشنا باشد.
 با روشهاي تأمین و تصفیه آب آشامیدنی و استانداردهاي کمیت و کیفیت آن در جوامع آسیب دیده آشنا
باشد و بتواند با ارزیابی وضعیت موجود گزینههاي آبرسانی در بالیا را اولویتبندي کند.
 با اهمیت و انواع سیستمهاي دفع فضوالت در بالیا آشنا بوده و بتواند با ارزیابی وضعیت موجود گزینههاي
دفع فضوالت در بالیا را شناسایی کند.
 با مدیریت پسماندهاي عادي و پزشکی در بالیا و فوریتها آشنا بوده و بتواند وضعیت موجود را ارزیابی
کند.
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 با سیستمهاي دفع فاضالب در بالیا آشنا بوده و بتواند کمیت و کیفیت فاضالب تولید شده را برآورد نماید
و وضعیت سیستمهاي موجود را ارزیابی نماید.
 با اقدامات پیشگیرانه ،آموزش و آمادگی در برابر بالیا و فوریتها در حوزه بهداشت محیط آشنا باشد.
 اصول تغذیه و امنیت غذایی را در شرایط بحران بداند و به کار بندد.
 با روش ها و اصول استقرار سیستم هاي بهداشتی در بالیا آشنا باشد.
 انواع روش هاي کنترل حشرات ناقل بیماري ها در بالیا را بداند و به کار بندد.
 با اصول مدیریت اجساد پس از رخداد حوادث و بالیا آشنا باشد.
محتوای آموزش و ترتيب ارائه دروس:

موضوع جلسه

ردیف

جلسات

1

جلسه اول

آشنایی با سرفصل دروس ،منابع ،روش تدریس و ارزشیابی

2

جلسه دوم

بهداشت محیط در بالیا و فوریتها :مباحث مدیریتی و اقدامات اجرایی

3

جلسه سوم

سیستمهای تأمین آب در بالیا و فوریتها :کمیت ،کیفیت و روشهای تصفیه آب
در بالیا

مدرس
دکتر سعیدی-
دکتر سهرابی زاده
دکتر سعیدی
دکتر سعیدی

4

جلسه چهارم

سرویسهای بهداشتی و سیستمهای دفع فضوالت در بالیا و فوریتها

دکتر سعیدی

5

جلسه پنجم

مدیریت پسماندهای عادی و پزشکی در بالیا و فوریتها

دکتر سعیدی

6

جلسه ششم

سیستمهای دفع فاضالب در بالیا و فوریتها

دکتر سعیدی

7

جلسه هفتم

اقدامات پیشگیرانه ،آموزش و آمادگی در برابر بالیا و فوریتها در حوزه بهداشت

دکتر سعیدی

محیط

8

جلسه هشتم

جمع آوری و تدفین اجساد در بالیا

دکتر سهرابی زاده

9

جلسه نهم

اصول مدیریت اجساد در بالیا

دکتر سهرابی زاده

11

جلسه دهم

معرفی انواع حشرات ناقل بیماری در بالیا

دکتر سهرابی زاده

11

جلسه یازدهم

روش های کنترل حشرات ناقل در بالیا

دکتر سهرابی زاده

12

جلسه دوازدهم

اصول تغذیه آسیب دیدگان در بالیا

دکتر سهرابی زاده

13

جلسه سیزدهم

روش های تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران

14

جلسه چهاردهم

پروژه و تمرین عملی

15

جلسه پانزدهم

پروژه و ارائه مقاله

16

جلسه شانزدهم

پروژه و ارائه مقاله

دکتر سهرابی زاده
دکتر سعیدی-
دکتر سهرابی زاده
دکتر سعیدی-
دکتر سهرابی زاده
دکتر سعیدی-
دکتر سهرابی زاده

روش تدريس (آموزش):

 سخنرانی
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 روش بحث گروهی
 تمرین عملی

:وظايف و تکاليف (فعاليتهای) دانشجو

 مشارکت فعال در مباحث کالس
 ارائه شفاهی یک مقاله چاپ شده در مجالت معتبر
 پروژه و تمرین عملی
:نحوه ارزشيابی دانشجو

 نمره2 : مشارکت در مباحث گروهی
 نمره2 : تمرین عملی
 نمره5 : ارائه شفاهی یک مقاله چاپ شده در مجالت معتبر
 نمره11 : امتحان نهایی
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