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7  
هبدُ ٍ ثب آضٌبیی 

 اتن

 داًطجَ ثتَاًذ 
 الف( حیغِ ضٌبختی:

  ضزح دّذسبختبر اتن را. 

  .ثب عجقِ ثٌذی اتن ّب اس ًظز اػذاد اتوی، جزهی آضٌب ضَد 

 ایشٍتَح،  ز حستث ّستِ ّبی اتویٌذی ثب عجقِ ث
 . آضٌب ضَدایشٍتَى، ایشٍثبر 

  را تَضیح دّذپزتَسایی. 

 .عیف الکتزٍهغٌبعیسی را ثطٌبسذ 

 ة(حیغِ ػبعفی:

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًزم افشار 
Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

آهبدگی  -کالس

ثزای جلسِ 

 آیٌذُ

آسهَى ّبی 

 آغبسیي

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای انی، مببحثهسخنرتوانذ ضبمل: یبدگیری می –روش یبددهی   


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

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 داضتِ ثبضذ هطبرکت اضتیبقثب هجبحج هغزح ضذُ  در. 

 پیگیزی  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را
 کٌذ.

2  
ثب  ییآضٌب

 رادیَاکتیَیتِ

 داًطجَ ثتَاًذ
 ی:الف( حیغِ ضٌبخت

 .رادیَاکتیَیتِ را تؼزیف کٌذ 

  رادیَاکتیَیتِ یک اتن آضٌب ضَدثب گشیٌِ ّبی احتوبلی 

 َرا ثطٌبسذ اًَاع تحَالت رادیَاکتی. 

 را ّبی هختلف تغییزات ایجبد ضذُ در اتن در احز ٍاپبضی
 ضزح دّذ 

  .ًَع پزتَ ٍاپبضی ضذُ را تطخیص دّذ 
 ة(حیغِ ػبعفی:

 گَش کٌذ. ثِ درس سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًزم افشار 
Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz لسِ در ج

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

9  
ثب  ییآضٌب

 رادیَاکتیَیتِ

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

 را ثطٌبسذ )آلفب، ثتب، گبهب، ًَتزٍى( اًَاع پزتَّب. 

  .ثب داهٌِ ّز یک اس پزتَّبی سبعغ ضذُ آضٌب ثبضذ 

  .ثب تفبٍتْب ٍ ضجبّتْبی دٍ پزتَ ایکس ٍ گبهب آضٌب ضَد 

 ًٍتگي ٍ اکسپَصر آضٌب ضَدثب ٍاحذّبی پزتَتبثی اػن اس ر 

  .ٍاحذّبی اکتیَیتِ را تؼزیف ًوبیذ 

 ة(حیغِ ػبعفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ثزد ٍایت
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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 کٌذ.

4  
 آحبر پزتَّب

 

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

 .ثب اًَاع هختلف ًیوِ ػوز آضٌب ضَد 

  ٍ عجقِ ثٌذی ًوبیذ.آحبر ثیَلَصیکی پزتَّب را ثطٌبسذ 

 ًیف ًوبیذ.صیسن احز پزتَّب را تَهکب 

  .ثب ػَاهل هَحز ثز احزات پزتَ ثز ثذى آضٌب ضَد 

  
 ة(حیغِ ػبعفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

5  

حفبظت در ثزاثز 

 پزتَّب

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

  عجیؼی،  خبرجی، هٌبثغ هختلف پزتَسایی )داخلیثب ٍ
 ضَد.آضٌب ( هصٌَػی

 ( حذاکخز دٍس هجبسMPD.را ثطٌبسذ ) 

  ثب هقبدیزMPD  آضٌب ثزای کبرکٌبى ثب اضؼِ ٍ افزاد ػبدی
 ضَد.

  ِهفَْم دٍس هجوَع را درک ًوَدُ ٍ اس آى ثزای هحبسج
 استفبدُ ًوبیذ.  MPDػذم ػذٍل اس 

  
 ة(حیغِ ػبعفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

 

 

 

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًزم افشار 
Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

 یدر اًتْب

 -کالس

Quiz  ِدر جلس

 ٌذُیآ

 یٌیَتک
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6  

اصَل ٍ هقزرات 

حفبظت در ثزاثز 

 پزتَّب

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

  آضٌب ضَد حفبظتیکلی  اصَلثب 

   اًذاسُ احزگذاری ّز یک را درک  اصَل حفبظتی عاًَا ٍ
 ًوبیذ.

  .ثب هقزرات هزثَط ثِ هٌبثغ ثبس ٍ ثستِ پزتَّب آضٌب ضَد 

 ضَد.  ثب گبس رادى )هٌجغ ٍ رٍضْبی حفبظتی( آضٌب 

 
 ة(حیغِ ػبعفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًزم افشار 
Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

7  

پزتَّبی غیز 

 یًَسبس

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

 .ثب اهَاد رادیَیی )اًَاع، کبرثزد ٍ آحبر( آضٌب ضَد 

 .ثب اهَاد هبٍراء ثٌفص )اًَاع، کبرثزد ٍ آحبر( آضٌب ضَد 

  ضَد.ثب اهَاد هبدٍى قزهش )کبرثزد ٍ آحبر( آضٌب 

 ِثٌذی، کبرثزد ٍ آحبر( آضٌب ضَد.ثب لیشر )دست 

  
 ة(حیغِ ػبعفی:

 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 سخٌزاًی،

 پبسخ، پزسص ٍ

 گزٍّی ثحج

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
 کتبة، هقبلِ

ًزم افشار 
Power point 

پزسص ٍ پبسخ  021

در اًتْبی 

ارائِ -کالس

 کالسی

 یٌیتکَ

 
 

 

 

 

 

حَادث هْن 

 داًطجَ ثتَاًذ
 الف( حیغِ ضٌبختی:

  ٍ ثب حَادث هْن ّستِ ای جْبى )ثوجبراًْبی ّیزٍضیوب

 

ضٌبختی، 

 ػبعفی

 

 سخٌزاًی،

 ،پبسخ پزسص ٍ

 
 ٍایت ثزد
 هبصیک

 

 

021 

 

پزسص ٍ پبسخ 

در اًتْبی 

 

 یٌیتکَ
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 ب ضَد.آضٌ (ٍ ًبکبساکی چزًَثیل حَادثًبکبساکی ٍ  ای جْبى ّستِ

 ثْذاضتی را در حیي آلَدگی یک هحیظ ثِ هَاد هبت اقذا
 ّستِ ای را ثطٌبسذ. 

 ة(حیغِ ػبعفی:
 ثِ درس گَش کٌذ. سیتذر يیدر ح شُیثب اًگ 

 هجبحج هغزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ در. 

  داًطجَ ثب توزکش حَاس در عَل کالس هسبئل را پیگیزی
 کٌذ.

 ٍیذئَ پزٍصکتَر گزٍّی جثح
 کتبة، هقبلِ
ًزم افشار 

Power point 

ارائِ -کالس 

 کالسی

 اهتحبى پبیبى تزم  9

 داًطجَ ثتَاًذ 
 هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در عَل تزم را حل ًوبیذ. .0
 ثبضذ. کزدُّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسی را ثِ خَثی درک  .2
 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ. .3

-ضٌبختی
 ػبعفی

 021 ---- حل هسئلِ، 
حل هسبئل دادُ  

 ضذُ
 آسهَى پبیبًی
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1- Environmental engineering and sanitation, Joseph A. Salvato  (latest edition) 
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 نحوه ارزشیابی:
 گزدد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى تزم هحبسجِ هی% ثبقی01% کل ًوزُ ثب استفبدُ اس کَئیش ٍ 21ارسضیبثی ثِ صَرت کتجی کِ 

 

 نحوه هحاسبه نوره کل:
 % کل ًوز01ُ   آسهَى پبیبى تزم

 % کل ًوز21ُ  کَئیش ٍ تکبلیف درسی


