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 ورهفرم طرح د 

                                                                                                                                                                                                       
در اجتماعات تصفیه فاضالب  : نام درس

 کوچک
 نظری 1 واحد: دادتع

مهندسی  رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی ناپیوسته

 محل برگزاری: 
 مجازی

  مدرس:
 آقای محمد سرمدی

 1400-01تحصیلی  اول 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
 یارزشیابنحوه تکالیف دانشجو

1  
فاضالب ها آشنایی با 

و تقسیم بندی کلی 
 آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .انواع فاضالب ها را نام ببرد .1
 .اهداف تصفیه فاضالب ها را توضیح دهد .2
 .شرح دهدرا نام  فاضالب در اجتماعات کوچکانواع  .3

 .کند توضیحرا  اجتماعات کوچکمیزان مصرف آب در  .4

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

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

، کتاب، مقاله
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

آزمونهای 

 آغازین

2  
آشنایی با ویژگیهای 

کیفی  کمی و
 اجتماعات کوچک 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .را شرح دهداجتماعات کوچک ویژگیهای کمی و کیفی فاضالب  -1

 .ویزگیهای کمی انواع فاضالب ها را مقایسه کند -2

 .را مقایسه کنداجتماعات کوچک ویژگیهای کیفی انواع فاضالب های  -3

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

 تکوینی

 

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

  وزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آم 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( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه عاطفی:

 دانشجو با انگیزه به حل مسائل بپردازد. .1

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

3  

روشها و استاندارد 
های دفع بهداشتی 

ر اجتماعات مدفوع د
  کوچک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .را توضیح دهد انواع روشهای دفع فاضالب در اجتماعات کوچک -1

 .دهد شرحرا  استانداردهای دفع فاضالب -2

 .با انواع مقررات و استاندارد های دفع پساب ها آشنا شود -3

 حیطه عاطفی:

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

 احث مطرح شده مشارکت داشته باشددر مب .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

 تکوینی

 

4  

آشنایی با مقررات 
دفع پسابهای صنعتی 

در شبکه های 
 فاضالبرو شهری

 نشجو بتوانددا

 حیطه شناختی:
 .روشهای دفع پساب به فاضالب روها را شرح دهد -1

 .استاندارد های دفع پساب صنعتی به شبکه هارا توضیح دهد -2

 .با روشهای مختلف پیش تصفیه آشنا شود. -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
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

 تکوینی

 

5  

روشهای مختلف 
جمع آوری و تصفیه 

فاضالب در 
 اجتماعات کوچک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .بداند ری فاضالب راروشهای جمع آو -1

 .انواع روشهای تصفیه فاضالب ها را شرح دهد -2

 .بهترین روش تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک رو شرح دهد -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
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

6  

با بخشهای مختلف 
تصفیه فاضالب در 
یک تصفیه خانه و 
واحد های مختلف 

 آن آشنا شود.

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 .نه فاضالب را نام ببردواحد های مختلف تصفیه خا -1

 .عملکرد هر یک از واحد های تصفیه فاضالب در اجتماعات کوچک را شرح دهد -2

 با اصول طراحی واحدهای آشغالگیر، دانه گیر، چربی گیر آشنا شود.  -3

 حیطه عاطفی:

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

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

7  

با بخشهای مختلف 
تصفیه فاضالب در 
یک تصفیه خانه و 
واحد های مختلف 

 آن آشنا شود.

 دانشجو بتواند

 یطه شناختی:ح
 .با انواع سپتیک تانک ها و الگونها آشنا شود -1

 نحوه دفع پساب در مناطق خشک و مرطوب و ... را شرح دهد -2

 .پارامترهای طراحی سپتیک تانک ها و الگونها 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
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

تکوینی یا 

 تشخیصی

8  

آشنایی با روشهای 
ضدعفونی فاضالب 

تصفیه شده و 
 WHOرهنمودهای 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .را توضیح دهدروشهای ضدعفونی مختلف در پساب ها  -1

 .اثرات سوء فاضالب اجتماعات کوچک بر محیط زیست را شرح دهد -2

رهنمودها و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت در خصوص تخلیهه پسهاب بهه  -3
 .منابع آپ پذیرنده را شرح دهد

 حیطه عاطفی:

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد .2

 شناختی

 عاطفی

 سخنرانی
 ،مجازی
 و پرسش

 تکلیف پاسخ،

کتاب، مقاله، 
پادکست، 
نرم پاورپوینت، 

 Powerافزار 

point 

120 

کوئیز و ارسال 
تکلیف به صورت 
مجازی در هر 

 جلسه

 آزمون پایانی

9  

جمع بندی کلی 
و رفع مطالب 
 مشکل

 دانشجو بتواند 
 مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید. مسائل .3
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. .4

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. .5

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل مسائل داده  

 شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

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

 کل نمره %70   آزمون پایان ترم
 کل نمره %30 کوئیز و تکالیف درسی

 منابع درسی:
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