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 آقای محمد سرمدی

 1398-99تحصیلی  دوم نیمسال

 
 .شوند می آشنا محیط بهداشت مهندسی در آن های وکاربرد هیدرولوژی اساسی تکنیکهای و مفاهیم با در پایان این واحد درسی دانشجویان هدف کلی درس:

 
 

شماره 

 جلسه
 تاریخ جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 )دقیقه(جلسه
 شیابیارزنحوه تکالیف دانشجو

1  
تاریخچه آشنایی با 

برای  آن و لزومهیدرولوژی 
 بهداشت محیط

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 اهمیت هیدرولوژی برای بهداشت محیط را درک کند. .1
 توضیح دهد. تاریخچه هیدرولوژی را .2
 ی هیدرولوزی را در محیط نام ببرد.هاکاربرد .3

 تفاوت هیدرولوژی با هیدروژئولوژی را درک کند. .4

 طه عاطفی:حی
 در حین تدریس به درس گوش کند.با انگیزه  .1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

آمادگی برای جلسه 
 آینده

ی آزمونها

 آغازین

2  
سیکل تعریف و آشنایی با

، بیالن آبی کره هیدرولوژی
 زمین و ایران

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .کند تشریح را هیدرولوژی چرخه -1

 عوامل سیستم چرخه هیدرولوژیکی را نام ببرد. -2

 .کند تشریح را زمین کره در آب موجودیت -3

 .کند بیان را ایران در آب بیالن -4

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی

 

                                                 

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


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهاس اهداف میها بر اسآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 مسائل به کار ببرد. فرمول بیالن را در -5

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

 دانشجو با تمرکز حواس در طول کالس مسائل را پیگیری کند. .2

 مسئله

3  
پارامترهای آشنایی با 
، ترکیب جو و هواشناسی
 ساختار آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 پارامترهای هواشناسی را نام ببرد. -1

 انواع ابرها را نام ببرد. -2

 .دهد توضیح را آن ساختار و ارتفاع جو، ترکیب -3

 ی جو و خصوصیات هر الیه آشنا شود.الیه بندبا  -4

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، 

 انیمیشن،مقاله،
 Powerزار نرم اف

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه کالسی

 تکوینی

 

4  

آشنایی با مفاهیم و تعاریف 
آب و هوا و ریزش های 

، اندازه گیری نزوالت جوی
 جوی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را بااران  قطرات تشکیل چگونگی بارش و فرآینددانشجو بتواند -1

 .دهد توضیح

 را نام ببرد.اشکال مختلف بارش  -2

 .دهد توضیح را بارش مختلف الگوهای و اشکال -3

 نظریه های بزرگ شدن قطره مانند برژرون را توضیح دهد. -4

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
وچک، حل ک

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه 

 آموزشی،
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

 تکوینی

 

5  

آشنایی با مفاهیم و تعاریف 
آب و هوا و ریزش های 

، اندازه گیری نزوالت جوی
 جوی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 یم باران سنجی و برف سنجی آشنا شود.با مفاه -1

 .دهد شرح را آنها انواع و ها سنج باران -2

 را سنجی باران شبکه یک در ها سنج باران تعداد و نصب محل -3

 کند. مشخص

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 
آموزشی، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه،

تکوینی یا 

 تشخیصی
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6  
و  بارشآشنایی با تعاریف 

 روشهای اندازه گیری آن

 دانشجو بتواند

 شناختی: حیطه

میزان بارندگی در یک ساطح از منطقاه را باا روشاهای تجربای       -1
 تخمین بزند.

دانشجو بتواندروابط بین خصوصیات بارندگی را درک کرده و در  -2
 مسائل آنها را بفهمد.

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 اطفیع

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

تحقیق کالسی برای 
 درس

تکوینی یا 

 تشخیصی

7  
حوزه های آشنایی با مفاهیم 

 هاآن یو مشخصات کل زیآبر

 وانددانشجو بت

 حیطه شناختی:

شبکه رودخانه و رده های آن ها تشخیص داده و در مسائل آنها  -1
 را حل کند.

خصوصیات فیزیکای حوضاه هاا را توضایح داده و از فرمولهاای       -2
 مربوطه بدست آورد.

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

 ختیشنا

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی 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

8  

آشنایی با مفاهیم و 
حوضه آبریز و خصوصیات 
، آزمون آنها ویژگیهای

 میانترم

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

از روشهای مختلف شایب حوضاه و رودخاناه را دریاک حوضاه       -1
 آبریز بدست آورد.

زمااان تمرکااز باارای یااک حوضااه را درک کاارده و بااا روشااهای  -2
 مختلف آن را بدست آورد.

خطوط ایزوکرونال را توضیح دهد و اهمیت آن را در طرح هاای   -3
 آبی توضیح دهد.

 ه عاطفی:حیط

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 انتهای کالس
 آزمون پایانی

9  
آشنایی با پارامترها و مفاهیم 

 تبخیر و تعرق

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

فراینااد تبخیاار را توضاایح دهااد و اهمیاات آن را در مسااائل     -1

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس
 ارائه کالسی،

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 هیدرولوژی درک کند.

 تبخیر از سطح آزاد آب را از روشهای مختلف بدست آورد. -2

 حیطه عاطفی:

 دقت گوش دهدبه درس توجه داشته و با  سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

کتاب، جزوه، 
 مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

10  
آشنایی با پارامترها و مفاهیم 

 تبخیر و تعرق

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 تبخیر از سطح مرطوب خاک و گیاه بدست آورد. -1

با روشهای مختلف بدست آوردن تبخیر از سطوح مرطوب خاک  -2
 و گیاه آشنا شده و تفاوت بین آنها را بیان کند.

 حیطه عاطفی:

 دقت گوش دهد به درس توجه داشته و با سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، جزوه، 

 مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

11  
آشنایی با پارامترها و مفاهیم 

 برگاب و نفوذ

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 مکانیسم های نفوذ آب به داخل خاک را توضیح دهد. -1

 با معادله های مختلف نفوذ آشناشود و در مسائل به کار ببرد. -2

 دانشجو با نمایه های نفوذ آشنا شده و مفهوم آنها را بداند. -3

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2
 

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، فیلم 

آموزشی، عکس، 
 انیمیشن،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -سانتهای کال

Quiz  در جلسه
 آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

12  
آشنایی با پارامترها، مفاهیم 

آبهای و تعاریف هیدرولوژی 
 زیرزمینی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

با مفاهیم آبهای زیرزمینی آشانا شاود و تعااریف اختصاصای را      -1
 بیان کند.

 طبقه بندی الیه مختلف زیرزمینی را نام برده و توضیح دهد.  -2

ل و آبدهی را توضیح داده و با اساتفاده از فرماول محاسابه    تخل -3
 کند.

وضعیت آب در الیه های آبدار را توضیح دهد و ضاریب هادایت    -4
 هیدرولیکی مواد تشکیل دهنده الیه را بدست آورد.

 حیطه عاطفی:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله،

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

ارائه کالسی، پروژه 
 درسی

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 

13  
آشنایی با پارامترها، مفاهیم 

آبهای  هیدرولوژیو تعاریف 
 زیرزمینی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 مواد تشکیل دهنده الیه های آبدار را شرح دهد. -1

الیه های آبدار محصور و غیر محصاور را توضایح دهاد وتفااوت      -2
 آنها را بیان کند.

دانشجو مشخصات الیه های آبدار را شرح دهد و با فرماول آنهاا    -3
 را محاسبه کند.

 با قانون دارسی آشنا شود. دانشجو با کاربرد و حل مسائل -4

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
پرسش و پاسخ در 

 -انتهای کالس
 ارائه پروژه درسی

تکوینی یا 

 تشخیصی

14  
آشنایی با مفاهیم و معادله 

های حرکت آب در الیه های 
 زیرزمینی

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شبکه جریان و جریان آب در الیه های آبدار را توضیح دهد. -1

نادگار را  جریان در الیه های محصور و غیر محصور در حالات ما  -2
 شرح دهد.

 حیطه عاطفی:

 به درس توجه داشته و با دقت گوش دهد سیدر هنگام تدر .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

120 
و پاسخ در پرسش 

 -انتهای کالس
 حل تمرین در منزل

تکوینی یا 

 تشخیصی

15  

آشنایی با مفاهیم و تعاریف 
و روشهای رواناب سطحی 

اندازه گیری عمق، سرعت و 
 دبی آب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 روش اندازه گیری سطح آب را شرح دهد. -1

 روشهای اندازه گیری عمق و سرعت آب را شرح دهد. -2

 یانهای کوچک و بزرگ را شرح دهد و محاسبه کند.دبی در جر -3

 حیطه عاطفی:

 مسائل مربوطه را حل کند.با صبر و حوصله  .1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

، گروهی گروهی
کوچک، حل 

 مسئله

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
کتاب، مقاله، فیلم 

 س،آموزشی، عک
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

Quiz  در جلسه
 ، ارائه کالسیآینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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افزایش آگاهی دانشجویان با 
مفاهیم تحلیل هیدروگراف و 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 مفهوم هیدروگراف را شرح داده هیدروگراف را مجزا کند. -1

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،

 و پرسش
 بحث پاسخ،

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
120 

پرسش و پاسخ در 
 -انتهای کالس

 

تکوینی یا 

 تشخیصی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه و توسعه آموزش پزشکی اتمرکز مطالع - یمعاونت آموزش
 

 راف واحد را شرح دهد.هیدروگ -2 انواع آن

 از یک منحنی هیدروگراف، هیدروگراف واحد را استخراج کند. -3

 با مفاهیم مختلف هیدروگراف آشنا شود. -4

 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به درس گوش کند. .1

 دانشجو فعاالنه در بحث های کالس شرکت کند. .2

، گروهی گروهی
ل کوچک، ح
 تمرین

کتاب، جزوه، 
 عکس، مقاله

 Powerنرم افزار 

point 

17  
جمع بندی کلی مطالب 

 و رفع مشکل

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1
را به خوبی درک کرده هدف از ارائه این واحد درسی  .2

 باشد.
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

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

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی
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