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 دهد.فرایندهایی که اساس عملیات تصفیه در زمینه های مختلف بهداشت محیط )بویژه آب و فاضالب( را تشکیل میآشنایی دانشجویان با  :هدف کلی درس
810 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  

 مطالب()رئوس 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

روش 

 یاددهی
 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

تکالیف 

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
با آشنایی 

واحدهای عملیاتی 
 و فرایندی 

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

   ندرا توصیف کشماتیک معمول یک تصفیه خانه فاضالب. 

  را توصیف کندشماتیک معمول یک تصفیه خانه آب. 

  تشریح نمایدواحدهای فرایندی و عملیاتی را. 

  .انواع واحدها را طبقه بندی کند 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 

در مورد  تحقیق 120

سواالت پرسیده 

شده در حین 

  تدریس

آزمون های 

 آغازین

                                                 
   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  نیشناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

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

2  
مدلهای با آشنایی 

جریان، انواع 
 راکتورها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  واحدهای غیر معمول تصفیه نظیرSBR  وMBBR  را
 توضیح دهد.

  ،راکتورها را بر اساس مختلفی )اعم از شکل، انرژی فرایندی
 فاز انجام واکنش و...( طبقه بندی کند.

  انواع واحدهای معمول و غیر معمول را در تقسیم بندی
 . بیاوردانواع راکتورها 

  توضیح دهد. انواع مدلهای جریان را 

   بندی مدلهای جریان دستهواحدهای مختلف را بر اساس
 نماید.

  را توضیح دهد. رنگ و انواع آن در آب  

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

 سخنرانی، 

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

3  
تعادل با آشنایی 

 جرمی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 را توضیح دهد. تعادل جرمی  

 .برای یک راکتور بتواند تحلیلهای تعادل جرمی انجام دهد 

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

 سخنرانی، 

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 -در سامانه  قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

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

4  
ک سینتیبا آشنایی 

 های واکنش

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را توضیح دهد.سینتیک  

  را توصیف نماید.سینتیک درجه صفر  

  را توصیف نماید.سینتیک درجه یک 

  را توصیف نماید.سینتیک درجه دو 

  در واحدهای آب و فاضالب را اهمیت تعیین سینتیک ها
 تشریح نماید.

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

 گازهابا آشنایی   5

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 قوانین مختلف گازها )قانون دالتون، بویل، هنری، گاز ایده-

 را تشریح نماید. ..(ال و 

  توضیح دهد.در واحدهای هوادهی را کاربرد قوانین گازها 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

 

 

 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پاسخ پرسش و 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو
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6  

با آشنایی 

فرایندهای ته 

نشینی و شناور 

 سازی

 دانشجو بتواند
 شناختی:الف( حیطه 

  را طبقه بندی نماید.انواع واحدهای ته نشینی آب  

  مفاهیمBOD  وCOD .را شرح دهد  

  تشریح اهمیت دو مفهوم فوق را در آلودگی های محیطی
 . نماید

  تفاوتBOD  وCOD  توضیح دهد.را  

  
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالات

در جلسه شده 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

7  

 دانشجو بتواند هاکلوئیدبا آشنایی 
 الف( حیطه شناختی:

  شرح دهد. را مفهوم هدایت الکتریکی  

  شرح دهدرا مفهوم کل جامدات محلول 

  توضیح دهد. انواع جامدات را  

  توضیح دهدروشهای سنجش انواع جامدات را . 

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 ینیتکو

 

 
 

 

فرایند با آشنایی 

 انعقاد و لخته سازی
 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:
  توضیح دهد.  راانواع نمونه برداری 

 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

 

 ینیتکو



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 
8 

 

 

  .روش هر کدام از نمونه برداریها را شرح دهد 

 را توضیح دهد.نمونه برداری  اصول  

  توضیح دهدروشهای نگهداری نمونه ها را . 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

عکس، وبینار و 

 .. 

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

9  

جذب با آشنایی 

 سطحی

 بتوانددانشجو 
 الف( حیطه شناختی:

  را توضیح دهدمفهوم جذب سطحی . 

  را توضیح دهد. انواع جذب سطحی 

  بیان نماید.موارد کاربرد جذب سطحی را  

  را مهم ترین جاذبهای مورد استفاده در آب و فاضالب
 بیان نماید.

 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

جلسه  شده در

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

10  

ایزوترم با آشنایی 

 های جذب سطحی

 لف( حیطه شناختی:
  را شرح دهدمفهوم ایزوترم ها . 

  ،و ...(  تمکینایزوترم های معمول )النگوموئر، فروندلیخ 
  را توصیف نماید.

  در واحدهای آب و فاضالب را ایزوترم هااهمیت تعیین 
 بیان نماید.

  ی فوق ایزوترم هابرای واکنشهای موجود در آب و فاضالب
  نماید.محاسبه  Excelرا با 

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی
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 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

11  

تبادل با آشنایی 

 یونی

 دانشجو بتواند
 شناختی:الف( حیطه 

  را توضیح دهد. فرایند تبادل یونی  

  بیان نمایدانواع مبادله کننده های یونی را . 

  را توضیح دهد. تبادل یونی در مهندسی محیط کاربردهای 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

12  

با آشنایی 

 فرایندهای غشایی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را توضیح دهد.  فرایندهایی غشایی 

  بیان نماید.انواع غشاهای مورد استفاده را 

  را در مهندسی محیط  فرایندهای غشاییکاربردهای
 توضیح دهد. 
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

فیلم، ، صوتی(

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

جلسه  شده در

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

13  

با آشنایی 

اکسیداسیون 

 شیمیایی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را توصیف نماید.فرایند اکسیداسیون شیمیایی  

  توضیح دهد.را  هاانواع اکسیدکننده  

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

 پادکست

)ویدیویی و 

، فایل صوتی(

پی دی اف، 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

 تکوینی
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 در مهندسی محیط را  اکسیداسیون شیمیایی یکاربردها
 توضیح دهد.

  
 ب(حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

پیام ها در 

 سامانه نوید

power point ،

word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 

 .. 

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

14  

با آشنایی 

فرایندهای 

 بیولوژیکی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را توصیف نماید.فرایندهای بیولوژیکی 

  بیان نماید.انواع فرایندهای بیولوژیکی را  

 در مهندسی محیط را فرایندهای بیولوژیکی  کاربردهای
 توضیح دهد.

 
 حیطه عاطفی: ب(
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

، فایل صوتی(

پی دی اف، 

power point ،

word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

15  

حذف با آشنایی 

 ازت از فاضالبها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را شرح دهد.اهمیت وجود ازت در محیط  

  را توضیح روشهای پیشرفته حذف ازت از محیط های آبی
  دهد.

 ب(حیطه عاطفی:
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

، فایل صوتی(

پی دی اف، 

power point ،

word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

16  

حذف با آشنایی 

 فسفر از فاضالبها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  را شرح دهد.اهمیت وجود فسفر در محیط 

  ح را توضیروشهای پیشرفته حذف فسفر از محیط های آبی
 دهد.

 حیطه عاطفی: ب(
 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ 

 مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در. 

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

شناختی، 

 عاطفی

 سخنرانی،

پرسش و پاسخ 

از زبانه 

گفتگوها و یا 

پیام ها در 

 سامانه نوید

 پادکست

)ویدیویی و 

، فایل صوتی(

پی دی اف، 

power point ،

word ،فیلم ،

عکس، وبینار و 

 .. 

 پاسخقرار دادن  120

ارائه  سواالت

شده در جلسه 

 - در سامانه قبل

Quiz  در جلسه

 ندهیآ

 تکوینی

17  
جمع بندی کلی 

 مطالب و رفع مشکل

 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی:
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. .1

 

 حیطه عاطفی: ب(
 شرکت کند.با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم  -

-شناختی

 عاطفی
و  حل مسئله

 رفع اشکال
---- 120 

حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

 

  منابع:

 واحدهای فرایندی و عملیاتی در مهندسی محیط، تام دی رینولدز.  -1

2-  Environmental microbiology, Rania M. Maier (latest edition) 

 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 کل نمره %80   آزمون پایان ترم

 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی


