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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

 مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی: منابع آب توسعه یریتمد :کارگاه/دوره/عنوان درس

 بهداشت آموزشی درمانی: دانشکده/ مرکز نظری واحد ۲ تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 دقیقه ۵۰یک ساعت و  :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک گروه تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 ارشد مهندسی بهداشت محیط، مقطع کارشناسی 
 زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 میلآدرس ای تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 mohagheghian45 09111309440 01333824456 دانشیار محققیان آزیتا

@gmail.com 

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 

 
 

 

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 د درس بنویسید.كلمه در مور 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
ور ع آب در کشنیاز روزافزون انسان به آب و کاهش هر روزه منابع آب به علت افزایش جمعیت، مسائل و مشکالت کمبود مناب

ب و توسعه آبهره برداری صحیح از منابع و  به ویژه خشکسالی، استفاده از تکنولوژی های مختلف و روشهای مدیریتی حفظ

مندی انشجو توانداز های فعلی و آینده تامین گردد را بیش از پیش ضروری می سازد. در این درس این منابع به ترتیبی که نی

اهش اثرات کاربرد این تکنولوژی ها را در سطوح مدیریتی و اجرایی برای توسعه منابع آب کشور و حفاظت از آن ها و ک

 بهداشتی و زیست محیطی طرح های توسعه منابع آب را کسب می نماید.

 

 كارگاه/دوره:/هداف كلي درسا
احی نبوده بلکه در این درس هدف طر آب. مختلف موجود منابع از بهتر استفاده منظور به منابع این مدیریت و آب کیفیت با آشنایی 

 بررسی مسائل و مشکالت و راه حل آنها مد نظر است.

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهپایان  دستیار انتظار می رود دردانشجو/ از 
 آب واطالعات پایه هیدرولوژی را بداند. منابع اهمیت -1

 تعریف توسعه منابع آب و اهمیت آن را بداند. -2

 .را توضیح دهدبر آنها  فرآیندهای موثرو  منابع آب جوی -3

 را بداند. سرنوشت ریزشهای جوی -4

 .تأثیرات جریانات رودخانه ای را توضیح دهدو  منابع آب سطحی -5

 .را توضیح دهدآنها  کنترلی راهکارهای و طغیان ایجاد دالیل -6

 را بداند. مهم اصطالحات و تعاریف و سد، نوع و محل انتخاب بر موثر عوامل -7

 .را توضیح دهدآب  منابع مدیریت بحث در آنها اهمیت و سد انواع -8

 فرسایش خاک و عوامل موثر بر آن را بداند. -9

 .را توضیح دهد ل عملیات آبخیزداریآبخیزداری و اصو -10

 .را توضیح دهداثرات برداشت بی رویه از آبهای زیر زمینی  -11

 .را توضیح دهد چگونگی انتقال آالینده ها در آبهای زیر زمینی -12

 .را توضیح دهد فرآیندهای نمکزدایی -13
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 دومنیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 روز()

) صوتی/  نوع

 ای(سانهرچند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 آب واطالعات پایه منابع اهمیت -1

 هیدرولوژی را بداند.

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

2 

 سه شنبه محققیان تعریف توسعه منابع آب و اهمیت آن

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

3 

 سه شنبه محققیان بر آنها فرآیندهای موثرو  منابع آب جوی

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

4 

 سه شنبه محققیان سرنوشت ریزشهای جوی

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

5 

تأثیرات جریانات و  منابع آب سطحی

 رودخانه ای

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

6 

 کنترلی راهکارهای و طغیان ایجاد دالیل

 آنها

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

7 

 و سد، نوع و محل انتخاب بر موثر عوامل

 مهم اصطالحات و تعاریف

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

8 

 مدیریت بحث در آنها میتاه و سد انواع

 آب منابع

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

9 

 سه شنبه محققیان فرسایش خاک و عوامل موثر بر آن

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

10 

 سه شنبه محققیان آبخیزداری و اصول عملیات آبخیزداری

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

11 

 سه شنبه محققیان یاثرات برداشت بی رویه از آبهای زیر زمین

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه
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12 

چگونگی انتقال آالینده ها در آبهای زیر 

 زمینی

 سه شنبه محققیان

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه

13 

 هسه شنب محققیان فرآیندهای نمکزدایی

12-10 

 20/4/1400 10/12/1399 ایچند رسانه
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 نحوه تدریس:

 انتخاب

 

 ها ماژول

 شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 × و منابع اصلیمحتوای 
یادگیری درس و پاسخگویی به   

 تکالیف

 × بیشتر مطالعه منابع
   

 × تمرین ها
   

 ×  تاالر گفتگو
  

 × سوالطرح 
   

 ×  سواالت متداول
  

 × آزمون
   

 × اتاق گفتگو
   

 × کالس آنالین
   

 ×  اخبار
  

 × نظرسنجی
   

 ×  خود آزمون
  

 × هاتکالیف و پروژه
   

 

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ) ریخ

 و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید. و روز

 
Adobe connect-Sky room 

 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
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 نوع محتوا

  ×مفیل اتوران اسکورم انیمیشن ×پاورپوینت تصویر × (Word, Pdf)متن ×پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 غیر قابل دانلود ×قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خولی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصی

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

۲      

3      

4      
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۵      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ×ب(  پایان دوره                  × الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

  ۲ پروژهانجام 

  1۸ امتحان آخر ترم

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 میرعایت حسن اخالق و شئونات اسال 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 ان ترم و پایان ترمشرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری می 

 

 

 

 

 

  


