
 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                                                 
 مدیریت کیفیت آب : نام درس

 نظری 2 واحد: تعداد
مهندسی  رشته تحصیلی:
 بهداشت محیط

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی ناپیوسته

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالسها

  مدرس:
 آقای محمد سرمدی

 1400-01نیمسال اول تحصیلی 

 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
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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

 روان حرکتی(
 اهداف  حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو

1  

 و جلسا  اهااا  بيان 
 اطالعااان  ارزيااانب 

، آشاایني  باان دانشااياين 
سيکل هيارولاژی و بايال  

 ،آب 
آشاایني  باان منراای هاانی 

 شيميني  آبفيزيک  و 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اهميت و خااص آب را تاضيح دها. (1

 ف اال کل  بيال  آب را باانا. (2

 اینبع اخیلف آب را تع يف کیا. (3

 چ خ  هيارولاژی را تاضيح دها. (4

 عااال اصل  چ خ  هيارولاژی را ننم بب د. (5

 تنثي  چ خ  هيارولاژی در اینبع آب را ش ح دها. (6

 الکی يکا ، هااايت کاور ، دان، ش ب )رنگ، آب فيزيک  کيفيت (7

 جنااا ( را تش يح کیا. با، و طعم

 قلينئيت( را تاضيح دها. سخی ، )ش ب  آب شيميني  کيفيت (8

 آب را تحليل نمنيا. کيف  منراای هنی بين ااجاد روابط (9

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ (10

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در (11

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 ،تکلیف مجازی
 گروهی بحث

در کانال های 
،حل مجازی

  مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
کوئیز در برای 

 آینده جلسات

آزمونهای 

 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  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاآزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند به صورتها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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2  

 آب  اینبع وضعيتاقنيس  

، تشاا يح اياا ا  و جهان 
 آب آلادگ 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 وضعيت کل  اینبع آب در جهن  را بفهما. (1

 اینبع اخیلف آب در اي ا  و جهن  را تاضيح دها. (2

 آب را تع يف کیا آلادگ  (3

 آب را ننم بب د. هنی آاليیاه انااع (4

 کیا.آب را تش يح  آاليیاه اینبع (5

 اخیلف را تاضيح دها. نظ ا  نقط  از آاليیاه اینبع بیای طبق  (6

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ (7

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در (8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

 تکوینی

 

3  

 آلادگ  آبهن و
  ،خاننگ یفنضالب هن ي تأث

باا   یو کشاانورز  صاایعی
 آب يفيتک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 وزي زايیا هنی ساطح  آب  يفيترا ب  ک  دفع مسنب خننگ ي تأث -1

 کیا. ين ب

هانی ساطح  آب  يفيات را با  ک  یدفاع مسانب  کشانورز ي تأث -2

 کیا. ين ب وزي زايی 

 هنی سطح  وزي زايیا آب  يفيت را ب  ک  دفع مسنب  صیعی ي تأث -3

 کیا. ين ب

 ش ح دها.فنضالب هن را  ي تصف يشم مزوو ل يتاهم -4

را  فنضالب  آب و اکسيژ  خااه  در آلادگ  خننگ ینقش فنضالبهن -5

 تاضيح دها.

 را تاضيح ش ح دها. آب  در آلادگ  نقش فضاال  حياان  -6

 ش ح دها. آب  در آلادگ  صیعی ینقش فنضالبهن  -7

 را تاضيح دها. یکشنورز یدر اث  فنضالبهن  زي زايی یآبهن  آلادگ -8

 را ش ح دها.  زي زايی یآبهن  دفع اااد زائا در زاين و آلادگ  -9

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -10

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -11

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

 تکوینی

 

4  
 و آب اخیلف هنی آاليیاه
 ایانبع با  آنهن ورود اینبع

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

 تکوینی
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 ،آب 
آب   عااال ااث  ب  آلاادگ

 ي زايی و ز  هن سطح

 را ذک  کیا.  اعان  شيميني یانااع آاليیاه هن -1

 کیا. ين آب هن ب يفيترا در ک يميني ش يیاهعااال آال ي تأث -2

 کیا. ين آب هن ب يفيترا در ک يزيک ف يیاهعااال آال ي تأث -3

 .کیا. ين آب هن ب يفيترا در ک يالاژيک ب يیاهعااال آال ي تأث -4

 کیا ين شانا را ب  آبهن ا  ک  ااجب آلادگ يیاهعااال آال -5

 کیا ين را ب يميني ش یهن يیاهحااکث  دوز اينز آال -6

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -7

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -8

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

5  
بين  شنخص هنی آلاادگ  

 آب

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 را ننم بب د. آب  آلادگ  فيزيک یشنخصهن -1

 را ننم بب د. آب  آلادگ  شيميني یشنخصهن -2

 کیا. ين آب را ب يک وب ا یشنخص هن -3

 تاضيح دها. آب آلادگ  بيالاژيک  شنخصهنی -4

 را تاضيح دها. کل  اش شين و ف م کل  تسیهنی -5

 را تاضيح دها. انه  و دافیين سميت تست -6

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -7

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

6  
BOD  افاات ایحیاا 

 احنسبن  و اکسيژ 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
 اکسيژ  اارد نينز بياشيميني  را تع يف کیا. -1

 بنق  انناه را درک کیا. اص   شاه وBODايزا   -2

 اکسيژ  را ش ح دها. افت ایحی  -3

 افت اکسيژ  را تيزي  و تحليل کیا. در ااث  عااال -4

ا باطا  را  اثنلهانی حال و ج م تااز  BOD5 ا باط  احنسبن  -5

 انينم دها.

 را بفهما. ا باط  روابط و اياد هااده  و اکسيژ  اص   ض ائب -6

 بح ان  را انينم دها. فنصل  و بح ان  زان  احنسب  هنی ف اال -7

 حیطه عاطفی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 
120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -8

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -9

7  

آب  BODعااال ااث  با  
 رودخنن 

 يشعااااال ااااث  باا  ماانال
 اهم یهن يیاهآال

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 يشوارد شاه ب  رودخنن  را در افزا  و ناع انده آل يتانه ي تأث -1

BOD کیا. ين ب 

 کیا. ين را ب BODعااال اخیلف ب  س عت واکیش  ي تأث -2

 کیا . ين در رودخنن  را ب يمنناهاص   شاه و بنق BODافهام  -3

 کیا. ين نسبت ب  زان  را ب يژ ب  اکس ينزن يي ا تغ -4

را BOD( ثنبت س عت واکیش Kاخیلف ب  دست آورد  ) یروش هن -5

 بين  کیا.

   را باانا.تع يف خادمنالئ -6

   را تاضيح دها.ااث  در خادمنالئ  عااال فيزيک -7

 کیا. ن يرا ب  و آل  اااد اعان شيرودخنن  در منال ي تاانن -8

 کیا. ن يب ايااکیياااد راد شيرودخنن  را در منال ي تاانن زا يا -9

 کیا ن يب  ح ارت  آلادگ یرودخنن  را در ایعندل سنز ي تاانن -10

 کیا ن يب  ک وبيا یهن یاهيآال شيرودخنن  را در منال ي تاانن -11

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -12

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -13

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
در سامانه شده 
آمادگی  -نوید

برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

8  
و اقنوم ب    اااد سم ي تأث

 آب يفيتک

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 .کیا. ين را ب هنآب  يفيتو خط  سنز در ک  سم يیاهاااد آال -1

 کیا. ين را ب  مسنب صیعی ي لزوم تصف -2

 یو خط نانک را در آب هان  سام یهان يیااهحااکث  دوز اينز آال -3

  کیا ين ب  سطح

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -4

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی، آزمون 

 پایانی

9  
 روشهنی و اوت يفيکنسيا 

 آ  کیی ل
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

تکوینی یا 

 تشخیصی
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دفع مسانب در رشاا  ي تأث
 از حا جلبکهن يشب

 (نات يییهن) اغذی اااد

 در مسنبهن را تاضيح دها. يک ه  اینبع و اغذی اااد انااع -1

 ( را تع يف کیا.اوت وفيکنسيا ) شا  غی  -2

 .روش هنی ميشگي ی از اوت وفيکنسيا  را بين  کیا -1

 را ذک کیا. اوت يفيکنسيا  ف آيیا کیی ل ب  ااث  عااال -2

 را ش ح دها. ا باط  بیای تقسيم و هن درينچ  حنصلخيزی -3

 را بين  کیا. آ  انااع و ح ارت  بیای الي  -4

5- Remediation .را تاضيح دها 

 را تع يف کیا. آب ح ارت  آلادگ  -6

 کیا. ين را در رشا جلبک هن ب  دفع مسنب مسنب صیعی تنثي  -7

 کیا. ين را در رشا جلبک هن ب یدفع مسنب کشنورز تنثي  -8

 کیا. ين را در رشا جلبک هن ب شه یدفع مسنب  تنثي  -9

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -10

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -11

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

10  

 با  آب ایانبع آلاادگ 

 ،نفیا  ااااد هانی آاليیاه
 سیییيک آل  اااد اطنلع 

 و سميت شنخص ب  تاج  بن
 ،بيالاژيک  مذي ی تيمع
و اقنوم ب    اااد سم ي تأث

 آب يفيتک
 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 کیا.آ  را بين   اشیقن  و نفت -1

2- MTBE .را تع يف کیا 

 در ااجاد وضعيت و نفی  اااد تاسط سطح  آب اینبع آلادگ  -3

 دنين را تاضيح دها.

 نفی  را بين  کیا. هنی لک  و دريني  آلادگ  رفع روشهنی -4

لال   و راههنی اقنبل   خطاط و زي زايی  تننکهنی از آل  اااد نشت -5

 بن آ  را تيزي  و تحليل کیا.

 تع يف کیا.سیییيک را  اااد -6

 آنهن را تاضيح دها. انااع و هن منکییاه -7

 فسفن  را ش ح دها. تعندل ب  ااث  عااال و فسفنتهن -8

 آنهن را بين  کیا. انااع و کشهن آفت -9

 سميت را تاضيح دها. اقنيس  زيسی ، ت اکم -10

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ -11

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در -12

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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11  

 شايميني  ااااد آلاادگ 

 کننيهن و اعان 
، راديااکیياا ااااد آلادگ 

 آلادگ  ح ارت 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 آ  را تاضيح دها. در ااث  عااال و گينهن  ب  تنثي  شاری، -1

 اسيايی  را تاضيح دها. -2

 بن انااع اااد شيميني  اعان  در آبهن آشین شاد -3

 شيميني  در آب و اینبع آب  تحليل کیا. خااص و اعنيب وجاد اااد -4

 آب آشین شاد. در ااجاد اکیيا راديا اااد بن انااع -5

 اکیيا را تاضيح دها. راديا اااد از ننش  عاارض -6

 هسی  اکیيا )ني وگنههنی راديا اااد ب  آلادگ  کییاه اييند اینبع -7

 ف آوری( را ش ح دها. و اعند  هسی  ای، سالحهنی ای،

 :یعاطف طهیح

 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيانگ بن -8

 ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا. در -9

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

 آب در بيمنريزا عااال  12

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 آب را ننم بب د در بيمنريزا عااال انااع -1

 آب را ش ح دها از ننش  بيمنريهنی بیای تقسيم -2

 دنين را تاضيح دها. در آب از ننش  بيمنريهنی سيمنی -3

 از آب را تاضيح دها.هنی اهم اییقل   وي وس -4

 هنی اهم آب و اشکال  ننش  از آنهن را ذک  کیا. بنکی ی -5

 انگلهنی ااجاد در آبهن و اینبع آب  را ننم بب د. -6

 :یعاطف طهیح

 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيانگ بن -7

 ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا. در -8

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

کانال های در 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

13  

 جنری آبهنی خادمنالي 
 یعااااال ااااث  در بهساانز

 رودخنن 

 دانشجو بتواند

 شناختی:حیطه 
 کیا.  نبيارز ي رودخنن  را در خاد منال  کيزيف ي تاانن (1

 کیا.  نبيارز ي رودخنن  را در خاد منال ي نيميش ي تاانن (2

 کیا.  نبيارز ي رودخنن  را در خاد منال  کيالاژيب ي تاانن (3

 کیا. ن يرا ب ي ب  خادمنال یا فالاژ نقش (4

 کیا ن يرا ب ي ب  خادمنال  دب زا يا نقش (5

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی



 
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه          

 

 کیا ن يرا ب ي ب  خادمنال  هااشینس طيش ا نقش (6

 کیا. ن يرا ب ي ب  خادمنال یورود یاهياااد آال ن يخصاص نقش (7

 کیا. ن يرا ب ي رودخنن  ب  خادمنال  فيک ن يخصاص  نقش (8

 را باانا رودخنن  یاهاا  بهسنز (9

 آ  را تاضيح دها. حاض  آب يز و اینبع آاليیاه (10

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در

14  

تش يح کلين  تنثي  آاليیاه 
هاانی اخیلااف و فلاازا  

 آب کيفيتسیگين در

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 کیا ين رودخنن  ب يفيترا در ک  اااد آل ي تأث (1

 کیا ين رودخنن  ب يفيترا در ک  اااد اعان ي تأث (2

 کیا. ين آب رودخنن  را ب يفيتدان در ک ي تأث   (3

 کیا. ين رودخنن  ب يفيترا در ک  ناع انده آل ي تأث (4

 کیا. ين آب رودخنن  ب يفيترا در ک  اااد سم ي تأث (5

 را تاضيح دها. سیگين فلزا نقش آاليیاه ای  (6

 نقش خاردگ  در کيفيت آب را تش يح کیا. (7

 اینبع فلزا  سیگين را ذک  کیا. (8

 از فلزا  سیگين را ش ح دها.  اشکال  ننش (9

 را بشینسا. نيفلزا  سیگ گ يو د اميو کندا آرسیيک (10

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ (11

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 

120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

15  
 آب کيفيت هنی شنخص

 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 را تع يف کیا آب تکيفي شنخص (1

 آب را احنسب  کیا. کيفيت شنخص هنی (2

 سطح  آشین شاد. آبهنی طبيع  بنکيفيت (3

 زي زايی  را درک کیا. آبهنی طبيع  کيفيت (4

صیعی ( را  کشنورزی، تف يح ، اخیلف) اصنر  ب ای آب کيفيت (5

 تاضيح دها.

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی
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 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ (6

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در (7

16  
 آلاادگ  بان ا تبط قاانين

 جهن  و اي ا  در آب

 دانشجو بتواند

 شناختی:حیطه 
 بن قاانين و اعينرهنی آلادگ  آب در کشارهنی جهن  آشینشاد. (1

 اهمی ين قاانين آلادگ  آب را ننم بب د. (2

 بن قاانين آلادگ  آب در اي ا  آشینشاد. (3

 تفنو  قاانين آاليیاه هنی آب در اي ا  و جهن  را باانا. (4

 حیطه عاطفی:
 ب  درس گاش کیا. سيتار نيدر ح زهيبن انگ (5

 .ابنحث اط ح شاه اشنرکت داشی  بنشا در (6

 شناختی 

 عاطفی

 سخنرانی،

 تکلیف مجازی،

گروهی  بحث

در کانال های 

،حل مجازی

 مسئله

 ایکمتازنرم افزار 
(Camtasia)، 

 کتاب، مقاله
 Powerنرم افزار 

point 120 

تکالیف خواسته 
شده در سامانه 

آمادگی  -نوید
برای کوئیز در 
 جلسات آینده

تکوینی یا 

 تشخیصی

17  
و جمع بندی کلی مطالب 

 رفع مشکل

 دانشيا بیاانا 
 اسنئل اخیلف ارائ  شاه در طال ت م را حل نمنيا. .1

 ها  از ارائ  اين واحا درس  را ب  خاب  درک ک ده بنشا. .2

 بن انگيزه و اشیينق در اایحن  منين  ت م ش کت کیا. .3

-شناختی

 عاطفی
 120 ------ حل مسئله

حل مسائل 
 داده شده

 آزمون پایانی

 

 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

 منابع:
 .1381تهران:نص،-دریاچه ها و رودخانه ها/ م. دیویس، د.کورنول؛ مترجمین سیمین ناصری، محمد تقی قانعیانمدیریت کیفیت آب در  -1

 تهران.-آلودگی محیط زیست)آب، خاک، هوا، صوت(/دکتر مینو دبیری، چاپ اول، انتشارات اهل و بیت -2

 .1381نتشارات نقش مهر، آالینده ها و بهداشت و استاندارد در محیط زیست/ دکترعباس اسماعیلی ساری، ا -3

4- Pollution of lakes and rivers/ John Smol, Arnold Publishers, 2002 
5- Water Quality/ by James Perry, Elizabeth Vanderklein, Black Well Science, 1996. 
6- Water Supply and Pollution Control/ Jr Warren Viessman, Mark J. Hammer, Prentice Hall, 2004. 


