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فاضالب، ضٌایی تا آ
 اًَاع ٍ هٌاتع آى

 داًطجَ تایذ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی:

 اًَاع فاضالب را ًام تثرد  -1

داًطجَ تایذ قادر تاضذ خصَصیات اًَاع  -2

 فاضالب را تا ّن هقایسِ کٌذ

داًطجَ تایذ تتَاًذ هٌاتع هختلف تَلیذ  -3

 فاضالب را ًام تثرد

 حیطِ عاطفی:

د هَضَع هَرد ثحث ثِ سَاالتی کِ در هَر -4

 پبسخ دّذ. اًگیسُثب پرسیذُ هی شَد 

 ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 
خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

  ٍایت ترد، 

 پاٍرپَئیٌت
 هقالِ

 کتاب
 

 دقیقِ 09

پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 

 شذُ

آزهَى 
 ٍرٍدی

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 گردد.دانطجویبن( برگسار 
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اضٌایی تا 

خصَصیات 
فیسیکی، ضیوایی ٍ 

 تیَلَشیکی فاضالب 

 داًطجَ تایذ تتَاًذ

 ِ ضٌاختی:حیط

خصَصیات فیسیکی فاضالب را ًام تردُ ٍ  -1

 هثال تسًذ

ایی یداًطجَ تایذ تتَاًذ خصَصیات ضیو -2

 فاضالب را ًام تردُ ٍ هثال تسًذ

داًطجَ تایذ تتَاًذ عَاهل تیَلَشیکی  -3

 فاضالب را ًام تثرد

 حیطِ عبطفی:
ثههِ سههَاالتی کههِ در هههَرد هَضههَع هههَرد ثحههث  -4

 ذ.پبسخ دّ ثب اًگیسُ پرسیذُ هی شَد

داشهتِ   فعهب   در هجبحث هطهرح شهذُ هشهبرک     -5
 ثبشذ.

 

 ضٌاختی
 عاطفی

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 
خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 

 پاٍرپَئیٌت
 هقالِ

 کتاب

 دقیقِ 09

پبسخ ثِ 
سَاالت هطرح 
شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی

3 

 

رٍش آضٌایی تا 

 فبضالة ّای تصفیِ 
)فیسیکی، ثیَلَشیکی 

  ٍ شیویبیی(

 تایذ تتَاًذداًطجَ 

 حیطِ ضٌاختی:

رٍش ّای تصفیِ فیسیکی فاضالب را ًام  -1

 تثرد

داًطجَ تایذ تتَاًذ رٍش ّای تصفیِ  -2

 تیَلَشیکی فاضالب را ًام تثرد

داًطجَ تایذ تتَاًذ رٍش ّای تصفیِ  -3

 ضیوایی فاضالب را ًام تثرد

 حیطِ عبطفی:
ثههِ سههَاالتی کههِ در هههَرد هَضههَع هههَرد ثحههث  -4

 پبسخ دّذ.سُ ثب اًگیپرسیذُ هی شَد 

 ضٌاختی

 عاطفی

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 
خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 

 پاٍرپَئیٌت
 هقالِ

 کتاب

 دقیقِ 09

پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 

شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی
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 داشتِ ثبشذ.فعب  در هجبحث هطرح شذُ هشبرک   -5

4 

 

آضٌایی تا 
استاًذاردّای دفع 

ٍ استفادُ هجذد از 
 پساب ّا 

 

 تایذ تتَاًذ داًطجَ

 حیطِ ضٌاختی:
پبراهترّبی هْن ثرای دفع پسبة ثِ آة ّبی   -1

 سطحی را ثیبى کٌذ
 پبراهترّبی دفع پسبة ثِ چبُ جبرة را ثیبى کٌذ -2
پبراهترّبی دفع پسبة ثرای استفبدُ در زهیٌِ  -3

 کشبٍرزی ٍ آثیبری را ثیبى کٌذ
 حیطِ عاطفی:

داشتِ  فعب  در هجبحث هطرح شذُ هشبرک  -4
 ثبشذ.

 

 ختیضٌا

 عاطفی

 

سخٌراًی 
،پرسص ٍ 

خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 

 پاٍرپَئیٌت
 هقالِ

 کتاب

 
 

 دقیقِ 09

 
 

پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 

شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی

5 

 

اًَاع، آضٌایی تا 
ترکیة ٍ هٌاتع 

تَلیذ هَاد زائذ 

 جاهذ
 
 
 

 

 داًطجَ تایذ تتَاًذ 

 حیطِ ضٌاختی:

 را ًام تثرد مدمواد زائد جاهٌاتع تَلیذ   -1

داًطجَ تایذ قادر تاضذ خصَصیات اًَاع  -2

 زتالِ ّا را تا ّن هقایسِ کٌذ

داًطجَ تایذ تتَاًذ ترکیة زتالِ ّای ضْری  -3

 را تیاى کٌذ 

 حیطِ عاطفی:
داشتِ فعب  در هجبحث هطرح شذُ هشبرک   -4

 ثبشذ.

 

 ضٌاختی

 
 عاطفی

 

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 
خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 
 پاٍرپَئیٌت

 هقالِ
 کتاب

 

 

 دقیقِ 09

پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 

شذُ از جلسِ 

 قجل

 ٍرٍدی
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هطکالت آضٌایی تا 

تْذاضتی ٍ زیست 
هحیطی دفع غیر 

 تْذاضتی زتالِ

 داًطجَ تایذ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی:

تیواری ّای هٌتقلِ از طریق زتالِ ٍ عَاهل  -1
 آى ّا را ًام تثرد

ت هحیطی ایجاد ضذُ ًاضی از هطکالت زیس -2

 دفع غیر تْذاضتی زتالِ را ًام تثرد

راّکارّای پیطگیری از ایي تیواری ّارا  -3

 تیاى کٌذ
 حیطِ عاطفی:

ثههِ سههَاالتی کههِ در هههَرد هَضههَع هههَرد ثحههث  -4
 پبسخ دّذ.ثب اًگیسُ پرسیذُ هی شَد 

 ضٌاختی

 عاطفی

 

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 
خ ٍ تحث پاس

 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 

 پَئیٌتپاٍر

 هقالِ
 کتاب

 
 

 دقیقِ 09

پبسخ ثِ 
سَاالت هطرح 
شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی

7 

 

رٍشْبی آضٌایی تا 
جوع آٍری ٍ حول ٍ 

 ًقل زثبلِ

 
 

 داًطجَ تایذ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی:

جوع آٍری ٍ حول ٍ ًقل زتالِ را  هراحل  -1
 تَضیح دّذ

داًطجَ تایذ تتَاًذ رٍش ّای جوع آٍری  -2

 ِ کٌذزتالِ را تاّن هقایس
 حیطِ عاطفی:

ثههِ سههَاالتی کههِ در هههَرد هَضههَع هههَرد ثحههث  -3
 پبسخ دّذ.ثب اًگیسُ پرسیذُ هی شَد 

 ضٌاختی
 عاطفی

 

سخٌراًی 

،پرسص ٍ 

خ ٍ تحث پاس
 گرٍّی

ٍایت ترد، دیتا، 
 پاٍرپَئیٌت

 هقالِ

 کتاب
 

 

 دقیقِ 09

 
پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 
شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی

8 

 

رٍش آضٌایی تا 
تی دفع ّای تْذاض

 زتالِ

 داًطجَ تایذ تتَاًذ

 حیطِ ضٌاختی:

 اًَاع رٍش ّای دفع زتالِ را ًام تثرد -1

هسایا ٍ هعایة رٍش ّای هختلف دفع زتالِ را  -2

 ًام تثرد

 

 

 ضٌاختی

 عاطفی

سخٌراًی 
،پرسص ٍ 

خ ٍ تحث پاس
 ٍّیگر

ٍایت ترد، دیتا، 

 پاٍرپَئیٌت
 هقالِ

 کتاب
 

 

 دقیقِ 09

 
پبسخ ثِ 

سَاالت هطرح 

شذُ از جلسِ 

 قجل

 تکَیٌی



 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 

 حیطِ عبطفی:
ثههِ سههَاالتی کههِ در هههَرد هَضههَع هههَرد ثحههث  -3

 پبسخ دّذ. ثب اًگیسُ پرسیذُ هی شَد

 اهتحاى پایاًی  9

 داًطجَ تتَاًذ 
 حیطِ ضٌاختی:

ا حل هسبئل هختلف ارائِ شذُ در طَ  ترم ر -1
 ًوبیذ.

ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک  -2
 کردُ ثبشذ.

ب اًگیسُ ٍ اشتیبق در اهتحبى پبیبى ترم شرک  ث -1
 کٌذ.

-شٌبختی
 عبطفی

 99 ------ حل هسئلِ
حل هسبئل دادُ 

 شذُ
 آزهَى پبیبًی

 روش ارزشیابی دانشجو
 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی02و  و ارائه کنفرانس بده از کوئیس% کل نمره بب استف02ارزضیببی به صورت کتبی که 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره02   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره02 کوئیس و تکبلیف درسی 

 منابع درس
 1311اصَل تْذاضت هحیط/ هٌْذس حسي اهیرتیگی، اًتطارات  اًذیطِ رفیع،  -1

 1333ائذ جاهذ/ قاسوعلی عوراًی، اًتطارات داًطگاُ آزاد تْراى، هَاد ز -2

 1311تصفیِ فاضالب، هحوذ تقی هٌسٍی، اًتطارات داًطگاُ تْراى،  -3

 

 

 

 


