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 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
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 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

ل درس سرفص  با آشنایی
ن   ان بی ببی   ار  و   و

  راهها  کنترل آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 تعاریف و اهداف مربوط به بهداشت محبط را بداند (1

 حبطه ها  مخت ف بهداشت محبط را نام ببرد. (2

 با نان بی مهم بهداشتی در محبط آشنا شود. (3

 اهیبت بهداشتی نان بی را توضبح دهد. (4

 روشها  کنترل نان بی را با هم مقایسه کند. (5

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ (6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (7

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 ،تکلیف مجازی
 گروهی بحث

در کانال های 
،حل مجازی

  مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
کوئیز در برای 

 جلسه آینده

آزمونهای 

 آغازین

2  

ی و آف ت  آشنایی با نان ب
کشها  م ورد اس تداده   

 برا  مقاب ه با آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اهیبت بهداشتی نان بی را توضبح دهد. (1

 .دهد توضبحرا  سپش سر و روشها  کنترل  (2

 .با راهها  مقاب ه با جوندگان آشنا شود (3

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز 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 پایاورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 روشها  مخت ف مبارزه با موشها را توضبح دهد. (4

 با انواع آفت کشها آشنا شود (5

 طبقه بند  مخت ف آفت کشها را توضبح دهد (6

 چند نیونه از هر آفت کش نام ببرد. (7

 مقاومت به سیوم را توضبح دهد (8

 انواع مقاومت به سیوم را شرح دهد. (9

 حیطه عاطفی: (10
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ (11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در (21

 مسئله

3  

آش  نایی ب  ا بهداش  ت  
پرتوها و موارد مقاب ه ب ا  

 آن

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .را تعریف کند ترکبب نورزا ، ماده رادیو اکتبو، ساز  پرتوها  یون -1

 موثر بر خطر پرتوگبر  خارجی را نام ببرد. عوامل -2
 .با مداهبم حدانل دز و حداظت کافی آشنا شود -3

 .پرتوها  یونساز و اثرات آنها بر بدن را توضبح دهد -4

 حداظت در برابر انواع دیگر پرتوها  غبر یونساز را شرح دهد. -5

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -7

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

 تکوینی

 

4  

م  دیریت  ب  ا آش  نایی
پس  یاند در بخش  ها   

 همخت ف جامع

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 مدهوم مدیریت پسیاند در جامعه را شرح دهد. -1

 مدیریت پسیاند را نام ببرد. سبستم اجزا  -2
 عوامل موثر بر کیبت پسیاند یک منطقه را توضبح دهد. -3

 ویژگبها  یک نیونه پسیاند را شرح دهد. -4

 با مداهبم دفی بهداشتی و مسائل مرتبط با آن آشنا شود. -5

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -7

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

 ،حلمجازی

 مسئله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

5  
م  دیریت  ب  ا آش  نایی

پس  یاند در بخش  ها   
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 کالسها  مخت ف دفی پسیاند را توضبح دهد. -1 همخت ف جامع

 انواع روشها  دفی بهداشتی را نام ببرد. -2

 .را شرح دهدبهداشتی ک ی دفی اصول  -3

 .با ویژگبها  پسیاندها  ببیارستانی آشنا شود -4

 رستانی را نام ببرد.انواع پسیاندها  ببیا -5

 انواع پسیاندها  پزشکی را نام ببرد. -6

 با ظروف مخت ف پسیاندها و رنگ بند  آنها آشنا شود. -7

 با روشها  مخت ف گندزدایی آشنا شود. -8

 روشها  امحاء پسیاندها  ببیارستانی را توضبح دهد. -9

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -11

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -22

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

6  
ویژگبها  آب   با شناییآ

 آشامبدنی 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اهیبت آب آشامبدنی و سالم را توضبح دهد. -1

  ف آب را توضبح دهبد.منابع مخت -2

 آب زیرزمبنی را توضبح دهد.فرآیندها  تصدبه  -3

 را توضبح دهد. ها  سطحیآب فرآیندها  تصدبه  -4

 ویژگبها  فبزیکی آب را نام ببرد. -5

 .انواع روشها  انعقاد و حذف کدورت را توضبح دهد -6

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -7

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

7  
ویژگبها  آب   با شناییآ

 آشامبدنی 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ویژگبها  طعم و بو  آب را توضبح دهد -1

 دهبد. شرحرا  سختی و ن بائبت آب -2

 .انواع سختی آب را نام ببرد -3

 .ل حذف سختی و ن بایئت را نام ببردفرآیندها  متداوفرآیندها   -4

 .انواع یونها  ف ز  آب را نام ببرد -5

 حیطه عاطفی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 Powerنرم افزار 

point 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -6

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -7

8  

آش  نایی ب  ا ویژگبه  ا  

ببولوژیکی و گن دزدایی  
 آب و فاضالب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .ویژگبها  ببولوژیکی آب را نام ببرد -1

 .با آزمایشات مبکروبی آب آشنا شود -2

 . انواع عدونت ها  ببیارستان را نام ببرد -3

 .دببیار  ها  مرتبط با آب را توضبح ده -4

 گندزدایی را تعریف کند -5

 مزایا و معایب انواع گندزدایی را شرح دهد. -6

 حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر یبدر ح زهببا انگ -7

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

120 

پرسش و پاسخ 
هر در انتهای 

آمادگی  -جسه
برای کوئیز در 

 جلسه آینده

 تکوینی

 امتحان پایان ترم  9

 دانشجو بتواند 
 مسائل مخت ف ارائه شده در طول ترم را حل نیاید. .1

 خوبی درک کرده باشد.هدف از ارائه ایی واحد درسی را به  .2

 با انگبزه و اشتباق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .3

-شناختی

 عاطفی
 120 ------ حل مسئله

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
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
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