
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

شتدانشکده   بهدا
 نظری -واحد ۲ :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد مدیریت توسعه منابع آب درس: و شماره نام

  ساعت( 34ترم ) 1 مدت زمان ارائه درس: کارشناسی ارشد -حیطبهداشت م :تحصیلی مقطعرشته و 

 دانشکده بهداشت رشت محل برگزاری: ندارد نیاز:پیشدروس 

 تلفن و روزهای تماس: نام مسئول برنامه: دکتر آزیتا محققیان

 آدرس ایمیل:

mohagheghian45@gmail.com 
 

 
 ف کلی ردس:ا هدا

در این درس هدف طراحی نبوده  .آب موجود مختلف منابع از بهتر استفاده منظور به منابع این مدیریت و آب کیفیت با آشنایی

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

 اهداف اختصاصی ردس:
 آب واطالعات پایه هیدرولوژی را بداند. منابع اهمیت -1

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

 آب جوی و فرآیندهای موثر بر آنها را توضیح دهد. منابع -3

 سرنوشت ریزشهای جوی را بداند. -4

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

 کنترلی آنها را توضیح دهد. راهکارهای و طغیان ایجاد دالیل -6

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

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

 طرح دوره ردوس
 نظری 



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

 آبخیزداری و اصول عملیات آبخیزداری را توضیح دهد. -10

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

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

 فرآیندهای نمکزدایی را توضیح دهد. -13

                                                                                                                       مدیریت توسعه منابع آبجدول زمانبندی ارائه برنامه درس 
 ۱۳۹۹-۱۴۰۰نیمسال دوم

روش اهی  مدرس موضوع جلسه ساعت اتریخ ردیف
 آموزش

کاانت  ام
 مورد نیاز

رصه   ع
 آموزش

 درس، سرفصل ارائه ۱۲-۱۰  1

 آب، منابع اهمیت

مروری براطالعات پایه 
 هیدرولوژی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دکتر آزیتا 
 محققیان

و  سخنرانی
  اسالید

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالید،

 کامپیوتر،

 امکانات

 فضای

 نرم و مجازی

 افزارهای

 شده ارائه

 نوید مانند

 

تعریف توسعه منابع آب    2
  و اهمیت آن

  منابع آب جوی   3
سرنوشت ریزشهای    4

  جوی
  منابع آب سطحی   5
 و طغیان ایجاد دالیل   6

  کنترلی راهکارهای
  سد مخزن   7

 انتخاب بر موثر عوامل   8

 و سد، نوع و محل

 اصطالحات و تعاریف

 مهم

 



 آنها اهمیت و سد انواع   9

 منابع مدیریت بحث در

 آب

 

در  پدیده الیه بندی   10
مخازن سدها و فرسایش 

 خاک

 

فرسایش خاک،    11
  آبخیزداری

  آبهای زیر زمینی   12
بررسی اثرات برداشت    13

بی رویه از آبهای زیر 
 زمینی

 

تقال آالینده چگونگی ان   14
  ها در آبهای زیر زمینی

  فرآیندهای نمکزدایی   15
  فرآیندهای نمکزدایی   16

 

 

منابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل انتشار، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این 
ت  آن هب-ردس   عنوان منبع ضروری نباشد(رد صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدا

 

 



 
 
 

 
 

کاانت آموزشی   ام
 - 

 - 

 رم مربوط هب هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
 نمره 1۸کتبی  ترم پایان امتحان 

 نمره ۲سخنرانی متن مکتوب ارائه و توسعه منابع آب مدیرت زمینه در سخنرانی یک ارائه 

 
 ×ب(  پایان دوره                                                                                     ×الف(  رد طول رتم   

 ساعت اتریخ نمره روش آزمون



    تستی
    
    

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(
 هر دانشجو طی دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:

 خالق و شئونات اسالمیرعایت حسن ا

 از حد مجاز تعریف شده شرعایت مقررات آموزشی و انضباطی از قبیل حضور به موقع در کالس درس و عدم غیبت بی-

 مشارکت فعال در مباحث علمی مطرح شده در کالس درس-

 انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مرتبط با مباحث درسی وموضوعات مورد ارائه-


