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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                                                 
 مدیریت کیفیت آب : نام درس

 نظری 2 واحد: تعداد
مهندسی  رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی ناپیوسته

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالسها

  مدرس:
 آقای محمد سرمدی

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 
 انه آشنا می شوند.دانشجویان یا کیفیت آب، روشهای تعیین آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و روشها پیشگیری و حذف آالینده های آبها و درنهایت بهسازی رودخ: هدف کلی درس

 
شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، اهداف ویژه )بر اساس سه 

 عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف  حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1 1/7/98 

 ارزيااب   و جلسه اهداف بيان

، آشناي  دانشجويان اطالعات
با سيکل هيدرولوژی و بايالن  

 ،آب 

فيزيک  آشناي  با پارامترهای 
 و شيمياي  آب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اهميت و خواص آب را توضيح دهد. (1

 فرمول کل  بيالن آب را بداند. (2

 منابع مختلف آب را تعريف کند. (3

 چرخه هيدرولوژی را توضيح دهد. (4

 عوامل اصل  چرخه هيدرولوژی را نام ببرد. (5

 تاثير چرخه هيدرولوژی در منابع آب را شرح دهد. (6

 هادايت  کادورت،  دماا،  شرب )رنگ، آب فيزيک  کيفيت (7

 جامدات( را تشريح کند. بو، و طعم الکتريک ،

قليائيات( را توضايح    سخت ، )شرب  آب شيمياي  کيفيت (8

 دهد.

 آب را تحليل نمايد. کيف  پارامترهای بين موجود روابط (9

 حیطه عاطفی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 بحث

،حل گروهی
  مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

آمادگی  -کالس
 برای جلسه آینده

آزمونهای 

 آغازین

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای سخنرانی، مباحثهتواند شامل: یادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیپایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ (11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (11

2 8/7/98 

 آبا   مناابع  وضعيتمقايسه 

 آلودگ ، تشريح ايران و جهان

 آب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 وضعيت کل  منابع آب در جهان را بفهمد. (1

 منابع مختلف آب در ايران و جهان را توضيح دهد. (2

 آب را تعريف کند آلودگ  (3

 آب را نام ببرد. های آالينده انواع (4

 آب را تشريح کند. آالينده منابع (5

مختلف را توضيح  نظرات نقطه از آالينده منابع بندی طبقه (6

 دهد.

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ (7

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آینده

 تکوینی

 

3 15/7/98 

 آلودگ  آبها و

  ،خاانگ  یفاضاالب هاا   يرتأث
 يفيتبر ک یو کشاورز  صنعت
 آب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

هاای ساطح    آب  يفيات را بار ک   دفع پساب خانگ يرتأث -1

 کند. يانب وزيرزمين 

های ساطح   آب  يفيت را بر ک  یدفع پساب  کشاورز يرتأث -2

 کند. يانب وزيرزمين 

هاای ساطح    آب  يفيات  را بر ک  دفع پساب  صنعت يرتأث -3

 کند. يانب وزيرزمين 

 شرح دهد.فاضالب ها را  يهتصف يشم پزوو ل يتاهم -4

  آب و اکساينن خاواه    در آلودگ  خانگ ینقش فاضالبها -5

 را توضيح دهد. فاضالب

 را توضيح شرح دهد. آب  در آلودگ  نقش فضوالت حيوان  -6

 شرح دهد. آب  در آلودگ  صنعت ینقش فاضالبها  -7

را  یکشااورز  یدر اثار فاضاالبها    زيرزمين یآبها  آلودگ -8

 توضيح دهد.

را شارح    زيرزمين یآبها  دفع مواد زائد در زمين و آلودگ  -9

 دهد.

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، 

 انیمیشن،مقاله،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -11

4 22/7/98 

 و آب مختلاف  هاای  آالينده
 ،آب  منابع به آنها ورود منابع

آب هاا    عوامل موثر بر آلودگ
 يرزمين و ز  سطح

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 را ذکر کند.  معدن  شيمياي یانواع آالينده ها -1

 کند. يانآب ها ب يفيترا در ک يمياي ش يندهعوامل آال يرتأث -2

 کند. يانآب ها ب يفيترا در ک يزيک ف يندهعوامل آال يرتأث -3

 ياان آب هاا ب  يفيات را در ک يولوژيک ب يندهعوامل آال يرتأث -4

 .کند.

 کند يانشوند را ب  آبها م  که موجب آلودگ يندهعوامل آال -5

 کند يانرا ب يمياي ش یها يندهحداکثر دوز مجاز آال -6

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -7

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه 

 آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آینده

 تکوینی

 

 بيان شاخص های آلودگ  آب 29/7/98 5

 دانشجو بتواند

 شناختی:حیطه 
 را نام ببرد. آب  آلودگ  فيزيک یشاخصها -1

 را نام ببرد. آب  آلودگ  شيمياي یشاخصها -2

 کند. يانآب را ب يکروب م یشاخص ها -3

 توضيح دهد. آب آلودگ  بيولوژيک  شاخصهای -4

 را توضيح دهد. کل  اشرشيا و فرم کل  تستهای -5

 را توضيح دهد. ماه  و دافنيا سميت تست -6

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -7

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 

 آموزشی، انیمیشن،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
 پروژه،ارائه 

تکوینی یا 

 تشخیصی

6 6/8/98 
BOD  و اکسينن افت منحن 

 محاسبات

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اکسينن مورد نياز بيوشيمياي  را تعريف کند. -1

 مصرف شده و باق  مانده را درک کند.BODميزان  -2

 اکسينن را شرح دهد. افت منحن  -3

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
تحقیق کالسی 

 برای درس

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 افت اکسينن را تجزيه و تحليل کند. در موثر عوامل -4

 مثالهاای  حال  و جارم  تاوازن  BOD5 مربوطه محاسبات -5

 مربوطه را انجام دهد.

را  مربوطه روابط و مجدد هواده  و اکسينن مصرف ضرائب -6

 بفهمد.

بحران  را انجاام   فاصله و بحران  زمان محاسبه های فرمول -7

 دهد.

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -8

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -9

point 

7 13/8/98 

آب  BODعواماال مااوثر باار  
 رودخانه

 يندهآال يشعوامل موثر بر پاال
 مهم یها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

وارد شده به رودخانه را در   و نوع ماده آل يتماه يرتأث -1

 کند. يانب BOD يشافزا

 کند. يانرا ب BODعوامل مختلف بر سرعت واکنش  يرتأث -2

 ياندر رودخانه را ب يماندهمصرف شده و باق BODمفهوم  -3

 کند .

 کند. ياننسبت به زمان را ب يننبه اکس يازن ييراتتغ -4

( ثابت سرعت واکنش Kمختلف به دست آوردن ) یروش ها -5

BOD.را بيان کند 

   را بداند.تعريف خودپاالئ -6

   را توضيح دهد.موثر در خودپاالئ  عوامل فيزيک -7

 کند. انيرا ب  و آل  مواد معدن شيرودخانه در پاال ي توانا -8

 انيب ويواکتيمواد راد شيرودخانه را در پاال ي توانا زانيم -9

 کند.

 انيب  حرارت  آلودگ یرودخانه را در متعادل ساز ي توانا -11

 کند

 انيب  کروبيم یها ندهيآال شيرودخانه را در پاال ي توانا -11

 کند

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -12

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -11

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، عکس، 

 انیمیشن،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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8 20/8/98 
و مقااوم بار     مواد سام  يرتأث
 آب يفيتک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ياان را ب هاا آب  يفيات و خطر ساز در ک  سم يندهمواد آال -1

 .کند.

 کند. يانرا ب  پساب صنعت يهلزوم تصف -2

و خطرنااک را در آب    سام  یها يندهحداکثر دوز مجاز آال -3

   کند يانب  سطح یها

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ 
 در انتهای کالس

تکوینی، آزمون 

 پایانی

9 27/8/98 

 روشاهای  و اوتريفيکاسايون 

 آن کنترل
 يشدفع پساب در رشد ب يرتأث

 از حد جلبکها
 (نوترينتها) مغذی مواد

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 در پسابها را توضيح دهد. يک هر منابع و مغذی مواد انواع -1

 ( را تعريف کند.اوتروفيکاسيون) شدن غن  -2

 .روش های پيشگيری از اوتروفيکاسيون را بيان کند -1

 را ذکرکند. اوتريفيکاسيون فرآيند کنترل بر موثر عوامل -2

 را شرح دهد. مربوطه بندی تقسيم و ها درياچه حاصلخيزی -3

 را بيان کند. آن انواع و حرارت  بندی اليه -4

5- Remediation .را توضيح دهد 

 را تعريف کند. آب حرارت  آلودگ  -6

 ياان را در رشد جلبک هاا ب   دفع پساب پساب صنعت تاثير -7

 کند.

 کند. يانرا در رشد جلبک ها ب یدفع پساب کشاورز تاثير -8

 کند. يانرا در رشد جلبک ها ب شهریدفع پساب  تاثير -9

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -11

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، جزوه، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
 ارائه کالسی، 

تکوینی یا 

 تشخیصی

10 4/9/98 

 آاليناده  به آب منابع آلودگ 

 ماواد  مطالعه ،نفت  مواد های

 باه  توجاه  باا  سانتتيک  آل 

 پذيری تجمع و سميت شاخص

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 آن را بيان کند. مشتقات و نفت -1

2- MTBE .را تعريف کند 

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، جزوه، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 ،بيولوژيک 
و مقااوم بار     مواد سام  يرتأث
 آب يفيتک
 

 وضعيت و نفت  مواد توسط سطح  آب منابع آلودگ  -3

 دنيا را توضيح دهد. در موجود

 نفت  را بيان کند. های لکه و درياي  آلودگ  رفع روشهای -4

لوله  و  خطوط و زيرزمين  تانکهای از آل  مواد نشت -5

 راههای مقابله با آن را تجزيه و تحليل کند.

 سنتتيک را تعريف کند. مواد -6

 آنها را توضيح دهد. انواع و ها پاکننده -7

 فسفات را شرح دهد. تعادل بر موثر عوامل و فسفاتها -8

 آنها را بيان کند. انواع و کشها آفت -9

 هد.سميت را توضيح د مقايسه زيست ، تراکم -11

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ -11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -11

 Powerنرم افزار  حل مسئله

point 
 آینده

11 11/9/98 

 معدن  شيمياي  مواد آلودگ 

 کانيها و

، راديواکتيااو مااواد آلااودگ 
 آلودگ  حرارت 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

آن را توضيح  در موثر عوامل و گياهان بر تاثير شوری، -1

 دهد.

 اسيديته را توضيح دهد. -2

 معدن  در آبها آشنا شودبا انواع مواد شيمياي   -3

خواص و معايب وجود مواد شيمياي  در آب و منابع آب   -4

 تحليل کند.

 آب آشنا شود. در موجود اکتيو راديو مواد با انواع -5

 اکتيو را توضيح دهد. راديو مواد از ناش  عوارض -6

 اکتيو )نيروگاههای راديو مواد به آلودگ  کننده ايجاد منابع -7

فرآوری( را شرح  و معادن ی،هسته ا سالحهای ای، هسته

 دهد.

 :یعاطف طهیح

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيانگ با -8

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. در -9

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 

آموزشی، عکس، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

 آب در بيماريزا عوامل 18/9/98 12
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

 وایت برد
 ماژیک

120 
پرسش و پاسخ 

در انتهای 
تکوینی یا 

 تشخیصی



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 آب را نام ببرد در بيماريزا عوامل انواع -1

 آب را شرح دهد از ناش  بيماريهای بندی تقسيم -2

 دنيا را توضيح دهد. در آب از ناش  بيماريهای سيمای -3

 های مهم منتقله از آب را توضيح دهد. ويروس -4

 های مهم آب و مشکالت ناش  از آنها را ذکر کند. باکتری -5

 انگلهای موجود در آبها و منابع آب  را نام ببرد. -6

 :یعاطف طهیح

 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيانگ با -7

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. در -8

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله،

 Powerنرم افزار 

point 

 -کالس
ارائه کالسی، 
 پروژه درسی

13 25/9/98 

 جاری آبهای خودپاالي 
 یبهسااازعواماال مااوثر در  

 رودخانه

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 کند.  ابيارز ي رودخانه را در خود پاال  کيزيف ي توانا (1

 کند.  ابيارز ي رودخانه را در خود پاال ي ايميش ي توانا (2

 کند.  ابيارز ي رودخانه را در خود پاال  کيولوژيب ي توانا (3

 کند. انيرا ب ي بر خودپاال یمرفولوژ نقش (4

 کند انيرا ب ي بر خودپاال  دب زانيم نقش (5

 کند انيرا ب ي بر خودپاال  هواشناس طيشرا نقش (6

 انيا را ب ي بر خودپاال یورود ندهيمواد آال اتيخصوص نقش (7

 کند.

 کند. انيرا ب ي رودخانه بر خودپاال  فيک اتيخصوص  نقش (8

 رودخانه یاهداف بهساز (9

 حوضه آبريز و منابع آالينده (11

 ینمونه بردار یايستگاهها (11

 ینمونه بردار (12

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
انتهای در 

 -کالس
 ارائه پروژه درسی

تکوینی یا 

 تشخیصی

14 2/10/98 

تشريح کليات تااثير آاليناده   
های مختلف و فلزات سانگين  

 آب کيفيتدر

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 کند يانرودخانه ب يفيترا در ک  مواد آل يرتأث (1

 کند يانرودخانه ب يفيترا در ک  مواد معدن يرتأث (2

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 وایت برد
 ماژیک

 پروژکتورویدئو 
 کتاب، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
حل تمرین در 

تکوینی یا 

 تشخیصی



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 کند. يانآب رودخانه را ب يفيتدما در ک يرتأث   (3

 کند. يانرودخانه ب يفيترا در ک  نوع ماده آل يرتأث (4

 کند. يانآب رودخانه ب يفيترا در ک  مواد سم يرتأث (5

 را توضيح دهد. سنگين فلزاتنقش آالينده ای  (6

 نقش خوردگ  در کيفيت آب را تشريح کند. (7

 منابع فلزات سنگين را ذکر کند. (8

 از فلزات سنگين را شرح دهد.  مشکالت ناش (9

 را بشناسد. نيفلزات سنگ گريو د وميو کادم آرسنيک (11

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ (11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در

 Powerنرم افزار  حل مسئله

point 
 منزل

15 9/10/98 
 آب کيفيت های شاخص

 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را تعريف کند آب تکيفي شاخص (1

 آب را محاسبه کند. کيفيت شاخص های (2

 شود. سطح  آشنا آبهای طبيع  باکيفيت (3

 زيرزمين  را درک کند. آبهای طبيع  کيفيت (4

 کشاورزی، تفريح ، مختلف) مصارف برای آب کيفيت (5

 صنعت ( را توضيح دهد.

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ (6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (7

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
 گروهی کوچک،

 حل مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، مقاله، فیلم 

 آموزشی، عکس،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس
Quiz  در جلسه

، ارائه آینده
 کالسی

تکوینی یا 

 تشخیصی

16 16/10/98 
 آب آلاودگ   با مرتبط قوانين

 جهان و ايران در

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
با قاوانين و معيارهاای آلاودگ  آب در کشاورهای جهاان       (1

 آشناشود.

 مهمترين قوانين آلودگ  آب را نام ببرد. (2

 با قوانين آلودگ  آب در ايران آشناشود. (3

 تفاوت قوانين آالينده های آب در ايران و جهان را بداند. (4

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سيتدر نيدر ح زهيبا انگ (5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 پاسخ، و پرسش

، گروهی بحث
گروهی کوچک، 

 حل تمرین

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 
 عکس، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
در انتهای 

 -کالس

 

تکوینی یا 

 تشخیصی



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (6

17 / /96 
و رفع جمع بندی کلی مطالب 

 مشکل

 دانشجو بتواند 
 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضيح جامع  بدهد. .1

 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نمايد. .2

 هدف از ارائه اين واحد درس  را به خوب  درک کرده باشد. .3

 با انگيزه و اشتياق در امتحان پايان ترم شرکت کند. .4

-شناختی

 عاطفی
 120 ------ مسئله حل

حل مسائل 
 داده شده

 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 نمره % کل20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 .1381تهران:نص،-مدیریت کیفیت آب در دریاچه ها و رودخانه ها/ م. دیویس، د.کورنول؛ مترجمین سیمین ناصری، محمد تقی قانعیان -1

 تهران.-آلودگی محیط زیست)آب، خاک، هوا، صوت(/دکتر مینو دبیری، چاپ اول، انتشارات اهل و بیت -2

 .1379پساب/ دکتر گیتی امتیازی، انتشارات مانی، تهران، میکروبیولوزی و کنترل آلودگی آب ، هوا و  -3

 .1381آالینده ها و بهداشت و استاندارد در محیط زیست/ دکترعباس اسماعیلی ساری، انتشارات نقش مهر،  -4

5- Pollution of lakes and rivers/ John Smol, Arnold Publishers, 2002 
6- Water Quality/ by James Perry, Elizabeth Vanderklein, Black Well Science, 1996. 
7- Water Supply and Pollution Control/ Jr Warren Viessman, Mark J. Hammer, Prentice Hall, 2004. 

 


