
 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه پسشکی و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       
 ری فبضالة ٍ آبْبی سطحیشبکِ جوع آٍ : وام درس

 (عولیٍاحد) 1 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:

 بهداشت محیط
 مقطع تحصیلی داوشجویان:

 کبرشٌبسی ًبپیَستِ
 محل برگساری:

 داوشکده بهداشت
 مدرس:

 امیه اله زارعی
 6971-79تحصیلی  دومویمسال 

 

 تهیه طرح شبکه جمع آوری فاضالب یک شهر کوچک : هدف کلی درس
 

شماره 

 سهجل

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

 تکالیف دانشجو زمان جلسه
 نحوه

 ارزشیابی

1  

تعیییییس رهییییز ب   

اصیی ش کییجىع   یی   

آور  فبضالة ثب تو ع 

ت سریییس و  ر ثییع کییی

نظییز فییزفوس  وانییت  

 الوصب  

  انشجو ثوواند:

-روانش

 حزووش
 عبعفش

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

 پزسش و پبسخ

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

 ووبة و رمبلع

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

، انوهب    هع

تهیع اعالعبت 

  عیوش رنغمع 

ع ثزا  رور  رغبلع

   هع ثعد

 آغبسیس

حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

ثب تو ع ثع نمشع توپوفزافش، تبسیهبت کهز  و عزح تفضی ش رنغمع رور  رغبلعیع،   .1

 ر رور  انوخبة رنبست تزیس سیهوم     آور  فبضیالةمرجشا، رشیوزن، نی یع    

 .ثپز اس  و تجب ل نظز ثحثثع رجشا( 

تفیبعش بجیت کیدم، رهییز ب  اصی ش      ثزرو  نمشع توپوفزافش ثب تو ع ثع ود ب  ار .0

 .ن بیدکجىع     آور  فبضالة را تزسیم 

 .وندرحل آ م رو ب و فواصل رنبست آنهب را ثزرو  نمشع توپوفزافش رشخص  .3

رحل  یگز تبسیهبت سیهوم     آور  فبضالة را  ر صورت نییبس ثیزرو  نمشیع     .4

 .ن بیدرشخص 

حیغیییع 

 عبعفش

 سش  اکوع ثبکد.رشبروت فعبل  ر ثحث  ب  وال .1

 ثب انگیشم و  لت وبفش ثع  رس فوش فزا   د.   .0

2  
تعییس رهبحت تحیت  

 پوکش  ز فبضالثزو 

  انشجو ثوواند:

-روانش

 حزووش
 عبعفش

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پزسش و پبسخ، 

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

انوهب    هع، 

تى یل رحبسجبت 

ثزا  فبضالثزو ب  

ثبلی بندم ثزا  

   هع ثعد

تىوینش، 

 تشخیصش
حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

ثزرو  نمشع لولع  ب  کجىع     آور  فبضالة و رنهول  ب را ثع صیورت صیحی     .1

 ک برم فذار  وند.

 رحبسجع ن بید.ثب تو ع ثع رمیبس نمشع عول  ز فبضالثزو را  .0

 ثزرو  نمشع سغ  تحت پوکش  ز فبضالثزو را تزسیم وند. .3

 ء(ثب تو ع ثع رمیبس نمشع، رهبحت تحت پوکش  ز فبضالثزومرهبحت ویل و  یش   .4

 را ثز اسبس روش رث ث ثند  رحبسجع ن بید.
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، point  ا م  ب  ثدست اردم را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش وار  وند. .5

 ووبة و رمبلع
حیغیییع 

 عبعفش

 عبل  ر ثحث  ب  والسش  اکوع ثبکد.رشبروت ف .1

 ثب انگیشم و  لت وبفش ثع  رس فوش فزا   د.   .0

 ثب صجز و حوص ع ثع سواالت پبسخ   د. .3

3  
تعییس   عیت تحیت  

 پوکش  ز فبضالثزو

  انشجو ثوواند:

-روانش

 حزووش
 عبعفش

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پزسش و پبسخ، 

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

د،  وک ن

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

 ووبة و رمبلع

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

انوهب    هع، 

تهیع اعالعبت 

رزثوط ثع رصزف 

آة  ر ثخشهب  

رخو ف ثزا  

  هع ثعد اس ا ارم 

 آة و فبضالة 

تىوینش، 

 تشخیصش

حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

زاوم   عییت سیبل   ثب تو ع ثع ضزیت رکد   عییت و تیزاوم   عییت رو یو  تی      .1

 انوهب  عزح را ثزا  رنغمع رور  رغبلعع رحبسجع وند.

ثب تو ع ثع رهبحت تحت پوکش  ز فبضالثزو و تزاوم   عیت سبل اثودا و انوهیب    .0

 عزح،   عیت تحت پوکش  ز فبضالثزو را ثزا  سبل اثودا و انوهب رحبسجع ن بید.

 ار  وند. ا م  ب  ثدست اردم را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش و .3

حیغیییع 

 عبعفش
 رشبروت فعبل  ر ثحث  ب  والسش  اکوع ثبکد. .1

4  
تعییییس لغییز و کیییت 

 فبضالثزو

  انشجو ثوواند:

-روانش

 حزووش
 عبعفش

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پزسش و پبسخ، 

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

 رمبلعووبة و 

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

انوهب    هع، 

تى یل رحبسجبت 

ثزا  فبضالثزو ب  

ثبلی بندم ثزا  

   هع ثعد

تىوینش، 

 تشخیصش

حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

ثب تو ع ثع ود ب  ارتفبعش نمشع توپوفزافش، کیت سریس  ر رهیز  یز فبضیالثزو را    .1

 رحبسجع ن بید.

 ست  ز فبضالثزو را رشخص وند.ود ارتفبعش رنهول ثبال ست و پبییس   .0

 ثب تو ع ثع   عیت تحت پوکش  ز فبضالثزو، لغز فبضالثزو را رحبسجع ن بید. .3

 کیت وبرفشار   ز فبضالثزو را رحبسجع ن بید. .4

  ا م  ب  رحبسجع کدم را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش وار  وند. .5

حیغیییع 

 عبعفش

 کد.رشبروت فعبل  ر ثحث  ب  والسش  اکوع ثب .1

 ثب انگیشم و  لت وبفش ثع  رس فوش فزا   د.   .0

 ثب اکویبق و حوص ع ثع سواالت اروحبن پبسخ   د. .3

 

5  

تعییس سیزعت و  ثیش   

 زیبن  ز فبضالثزو  ر 

 حبلت وبرالً پز

  انشجو ثوواند:

-روانش

 حزووش
 عبعفش

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پزسش و پبسخ، 

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 ند،  وک

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

انوهب    هع، 

تى یل رحبسجبت 

ثزا  فبضالثزو ب  

ثبلی بندم ثزا  

   هع ثعد

تىوینش، 

 تشخیصش

 

حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

ة، سیزانع تولیید   ثب تو ع ثع اعالعیبت رصیزف آة و ضیزیت تجیدیل آة ثیع فبضیال       .1

 فبضالة را ثزا  سبل اثودا و انوهب  عزح رحبسجع ن بید.

 ریشان نشوبة و آة ثبران غیز رجبس ورو   ثع کجىع را رحبسجع ن بید. .0

 ثش رووسظ و حداوثز  ز فبضالثزو را ثزا  سبل اثودا و انوهب  عیزح ثیب تو یع ثیع      .3

 ضزیت پیه رحبسجع ن بید.

 زو را  ر حبلت وبرالً پز رحبسجع ن بید.سزعت  زیبن فبضالة  ر  ز فبضالث .4

  ثش  فبضالة  ر  ز فبضالثزو را  ر حبلت وبرالً پز رحبسجع ن بید. .5
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 ووبة و رمبلع  ا م  ب  رحبسجع کدم را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش وار  ن بید. .6
حیغیییع 

 عبعفش

 رشبروت فعبل  ر ثحث  ب  والسش  اکوع ثبکد. .1

 .  ثب انگیشم  ر والس حضور  اکوع ثبکد .0

6  

تعییس سزعت  زییبن  

فبضالة  ر حبلت غیز 

پز ثزا  سیبل اثویدا و   

 انوهب  عزح

  انشجو ثوواند:

-شروان

 شحزوو

 شعبعف

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پزسش و پبسخ، 

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

 ووبة و رمبلع

  لیمع 042

خ  ر پزسش و پبس

انوهب    هع، 

تى یل رحبسجبت 

ثزا  فبضالثزو ب  

ثبلی بندم ثزا  

   هع ثعد

تىوینش، 

 تشخیصش

 

حیغیییع 

-روانییش

 حزووش

نهجت  ثش فبضالثزو  ر حبلت غیز پز ثع  ثش فبضالثزو  ر حبلت ویبرال پیز را ثیزا      .7

  ز فبضالثزو رحبسجع ن بید.

 ر حبلت وبرال پز را ثزا   نهجت سزعت   زیبن  ر حبلت غیز پز ثع سزعت   زیبن .8

  ز فبضالثزو رحبسجع ن بید.

ثب تو ع ثع نهجت سزعت  زییبن  ر حبلیت غییز پیز و ویبرال پیز، سیزعت  زییبن          .9

فبضالة ثزا   ز فبضالثزو  ر حبلیت غییز پیز ثیزا  سیبل اثویدا و انوهیب  عیزح را         

 رحبسجع ن بید.

  بید. ا م  ب  رحبسجع کدم را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش وار  ن .12

حیغیییع 

 عبعفش

 رشبروت فعبل  ر ثحث  ب  والسش  اکوع ثبکد. .3

 ثب انگیشم  ر والس حضور  اکوع ثبکد.   .4

 

7  

تعییییس ویید ارتفییبعش  

وف فبضالثزو و ع یك  

لولییییع فییییذار    ر  

رنهیییول ثبال سیییت و 

 پبییس  ست

  انشجو ثوواند:

-شروان

 شحزوو

 شعبعف

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

، پزسش و پبسخ

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 
power 

point ،

 ووبة و رمبلع

  لیمع 042

ثزرسش صحت 

انجبم رحبسجبت 

 ر انوهب    هع، 

تهیع وبغذ 

ری ی وز  ثزا  

   هع ثعد

تىوینش، 

 تشخیصش

 

حیغیییع 

روانییییش 

 حزووش

عیبر یب  عزاحیش   ثب تو ع ثع کیت سریس و کیت فبضیالثزو و   ننییس ر   .11

کجىع، ود ارتفبعش وف  ز فبضالثزو  ر رنهول ثبال ست و پبییس  ست فبضیالثزو را  

 رحبسجع ن بید.

ثزاسبس ود ارتفبعش وف فبضالثزو، ع ك لولع فذار   ر رنهول ثبال سیت    .10

 و پبییس  ست را ثزا   ز فبضالثزو رحبسجع ن بید.

زو و ع یك لولیع    ا م  ب  رحبسجع کدم ثیزا  وید ارتفیبعش ویف فبضیالث      .13

 فذار  را  ر  دول رحبسجبت  یدرولیىش وار  ن بید.

حیغیییع 

 عبعفش

 رشبروت فعبل  ر فعبلیت  ب  والسش  اکوع ثبکد. .5

 ثب انگیشم  ر والس حضور  اکوع ثبکد.   .6

 

8  
تزسیم پزوفیل عیولش  

 کجىع

  انشجو ثوواند:

-شروان

 شحزوو

 شعبعف

 سخنزانش، 

ثحث فزو ش، 

پبسخ،  پزسش و

 حل رهئ ع

وایت ثز ، 

ربصیه، تخوع 

 وک ند، 

ویدئوپزصووور، 

نزم افشار 

  لیمع 042

پزسش و پبسخ  ر 

انوهب    هع، 

رسم وبرل 

پزوفیل و تى یل 

 دول رحبسجبت 

تىوینش، 

 تشخیصش

 

حیغیییع 

روانییییش 

 حزووش

ریس  ر رحل وبرفشار   یز فبضیالثزو را ثیزرو  وبغیذ ری یش      خظ کیت س .14

 روز  تزسیم ن بید.

پزوفیل عولش خغوط فبضالثزو را ثب تو ع ثع  ا م  یب   یدول رحبسیجبت     .15

  یدرولیىش و رعیبر ب  عزاحش، ثزرو  وبغذ ری ش روز  رسم ن بید.

 رشبروت فعبل  ر فعبلیت  ب  والسش  اکوع ثبکد. .7حیغیییع 
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 power ثب انگیشم  ر والس حضور  اکوع ثبکد.   .8 عبعفش

point ،

 ووبة و رمبلع

ثزا    هع ثعد، 

آرب فش ثزا  

 آسرون پبیبنش

9  
    ثند  و ش 

 و رف  رشىلرغبلت 

 دانشجو بتواند 
 رهبئل رخو ف ارائع کدم  ر عول تزم را حل ن بید. .1
  دف اس ارائع ایس واحد  رسش را ثع خوثش  رن وز م ثبکد. .0
 ثب انگیشم و اکویبق  ر اروحبن پبیبن تزم کزوت وند. .3

حیغییییییییع 

-روانیییییییش

 حزووش

 042 ---- حل رهئ ع
حل رهبئل  ا م  

 کدم

آسرون 
 پبیبنش
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