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ضوبرُ 

 جلسِ

تبریخ 

 جلسِ

اّذاف هیبًی  

 )رئَس هطبلب(

اّذاف ٍیژُ )بر اسبس سِ حیطِ اّذاف آهَزضی: 

 ضٌبختی، عبطفی، رٍاى حرکتی(

بقِ ّر ط

 حیطِ

رٍش 

 یبددّی
 یبدگیری

هَاد ٍ ٍسبیل 

 آهَزضی

زهبى 

 جلسِ

تکبلیف 

 داًطجَ
 ارزضیببیًحَُ

7  
با کلیات آؿٌایی 

 آب

 داًـجَ بتَاًذ 
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

 با چشخِ آب آؿٌا ؿَد. 

  بـٌاػذ. هٌابغ هختلف آب سا 

   سا تَضیح دّذخَاف آب. 

  با اػتاًذاسدّای آب ٍ حذاکثش ػطح آلَدگی(MCL  ٍ
MCLG ).آؿٌا ؿَد 

 ب(حیطِ ػاطفی:
 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 

 

 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 لِکتاب، هقا

ًشم افضاس 
Power point 
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دس اًتْای 

آهادگی  -کالع

بشای جلؼِ 

 آیٌذُ

آصهَى ّای 

 آغاصیي

                                                 

 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  نینبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی
 کٌذ.

2  
 با ییآؿٌا

خلَكیات 
 آب فیضیکی

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

 آب آؿٌا ؿَد.  با کذٍست 

 .با سٍؿْای حزف کذٍست آؿٌا ؿَد 

 با دػتگاُ جاستؼت ٍ ًحَُ ػولکشد آى آؿٌا ؿَد. 

  .با سًگ ٍ اًَاع آى دس آب آؿٌا ؿَد 

 
 ب(حیطِ ػاطفی:

 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی
 کٌذ.

 

 

 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک
 طکتَسٍیذئَ پشٍ

 کتاب، هقالِ

ًشم افضاس 
Power point 

پشػؾ ٍ پاػخ  021

 یدس اًتْا

 -کالع

Quiz  ِدس جلؼ

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

9  

 با ییآؿٌا
خلَكیات 

 ؿیویایی ی ٍفیضیک
 آب

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

  بَ )هٌـاء، سٍؿْای اًذاصُ گیشی ٍ حزف(  طؼن ٍهباًی با
 آؿٌا ؿَد.

  ًذاصُ گیشی ٍ اّویت هٌـاء، هفَْم، سٍؽ اباpH  آؿٌا
 ؿَد.

 هٌـاء، هفَْم، سٍؽ اًذاصُ  احیاء-پتاًؼیل اکؼیذاػیَى(
 .سا تَضیح دّذگیشی ٍ اّویت آى( 

 
 ب(حیطِ ػاطفی:

 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی

 

 

 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 کتاب، هقالِ

ًشم افضاس 
Power point 
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 یدس اًتْا

 -کالع

Quiz  ِدس جلؼ

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ
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 ذ.کٌ

4  
قلیاییت  با ییآؿٌا

  آب دس

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

  ٍ اػیذیتِ آؿٌا ؿَد با هفاّین قلیاییت 

  .ػَاهل ایجاد کٌٌذُ قلیاییت سا بـٌاػذ 

 .اّویت قلیاییت سا دسک کٌذ 
 

 ب(حیطِ ػاطفی:
 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی
 کٌذ.

 

 

 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، ػؾ ٍپش

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 کتاب، هقالِ
ًشم افضاس 

Power point 
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 یدس اًتْا

 -کالع

Quiz  ِدس جلؼ

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

5  

ػختی  با ییآؿٌا

 دس آب

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

 ػختی ٍ اًَاع آى سا بـٌاػذ 

 .اّویت آى سا دسک کٌذ 

 کاّؾ ػختی سا بـٌاػذ.  ساّکاسّای 

  ًیاص یا ػذم ًیاص بِ دػتگاّْای تلفیِ آب خاًگی سا
 تَجیِ ًوایذ.

 
 ب(حیطِ ػاطفی:

 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی
 کٌذ.

 

 

 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 کتاب، هقالِ

ًشم افضاس 
Power point 
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 یدس اًتْا

 -کالع

Quiz  ِدس جلؼ

 ٌذُیآ

 یٌیتکَ

6  
با ؿاخق  ییآؿٌا

ؿاخق ّای ّای 

ػٌجؾ کیفیت 

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

  ؿَد. با اّویت اکؼیظى هحلَل دس آب آؿٌا 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
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دس اًتْای 

اسائِ -کالع

 یٌیتکَ
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 آؿٌا ؿَد.  BOD  ٍCODبا هفاّین   آب

  اّویت دٍ هفَْم فَق سا دس آلَدگی ّای هحیطی دسک
 ًوایذ. 

  تفاٍتBOD  ٍCOD  .سا دسک ًوایذ 

 
 

 ب(حیطِ ػاطفی:
 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  پیگیشی داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا
 کٌذ.

 کتاب، هقالِ

ًشم افضاس 
Power point 

 کالػی

7  

آًیًَْا،  با ییآؿٌا

کالتیَى ّا ٍ 

 جاهذات دس آب

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

  هفَْم ّذایت الکتشیکی آؿٌا ؿَد. با 

  .با هفَْم کل جاهذات هحلَل آؿٌا ؿَد 

  .اًَاع جاهذات سا بـٌاػذ ٍ آًْا سا طبقِ بٌذی ًوایذ 

  .سٍؿْای ػٌجؾ اًَاع جاهذات سا بذاًذ 

 
 ب(حیطِ ػاطفی:

 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی داًـجَ با
 کٌذ.

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 کتاب، هقالِ
ًشم افضاس 

Power point 
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دس اًتْای 

اسائِ -کالع

 کالػی

 یٌیتکَ
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سٍؿْای  با ییآؿٌا

ٍ ی اسًوًَِ بشد

وًَِ هحافظت ً

 داًـجَ بتَاًذ
 الف( حیطِ ؿٌاختی:

  سا بـٌاػذٍ سٍؿْای اًَاع ًوًَِ بشداسی 

  .با قَاػذ ٍ ظشٍف ًوًَِ بشداسی آؿٌا ؿَد 

  .سٍؿْای ًگْذاسی ًوًَِ ّا سا بـٌاػذ 

 

ؿٌاختی، 

 ػاطفی

 

 ػخٌشاًی،

 پاػخ، پشػؾ ٍ

 گشٍّی بحث

 
 ٍایت بشد
 هاطیک

 ٍیذئَ پشٍطکتَس
 کتاب، هقالِ
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دس اًتْای 

اسائِ -کالع

 کالػی

 

 یٌیتکَ
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  ّای آب ٍ فاضالب
 ب(حیطِ ػاطفی:

 بِ دسع گَؽ کٌذ. غیتذس يیدس ح ضُیبا اًگ 

 هباحث هطشح ؿذُ هـاسکت داؿتِ باؿذ دس. 

  داًـجَ با توشکض حَاع دس طَل کالع هؼائل سا پیگیشی
 کٌذ.

ًشم افضاس 
Power point 

9  
جوع بٌذی کلی 

 لهطبلب ٍ رفع هطک

 داًطجَ بتَاًذ 

 هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل ترم را حل ًوبیذ. .7

 ّذف از ارائِ ایي ٍاحذ درسی را بِ خَبی درک کردُ ببضذ. .2

 بب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى ترم ضرکت کٌذ. .9

-ضٌبختی

 عبطفی

، حل هسئلِ

 اًجبم آزهبیص
---- 721 

حل هسبئل دادُ  

 ضذُ
 آزهَى پبیبًی
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