
 

 روزانه سفرم طرح در

  1 :جلسه شماره
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2 :تعداد واحد

 :رشته تحصیلی

بهداشت محیط 

 (ارشد )کارشناسی

 1 :ترم
فاضالب در  ضرورت جمع آوري :موضوع درس

 کوچک   اجتماعات

 بهداشت محیط گروه آموزشی: کوچک فاضالب در اجتماعات ضرورت جمع آوري آشنایی دانشجویان با اهداف کلی:
دکتر سید داود  تدوین کننده:

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -هاروش 

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 ضرورت جمع آوري

 فاضالب در اجتماعات

 كوچك 

 

 

 دانشجو باید بتواند:
ضرورت جمع آوري فاضالب در اجتماعات كوچك را 

 توضيح دهد

ضرورت تصفيه فاضالب در اجتماعات كوچك را توضيح 

 هدد

 اهداف اقتصادي پروژه فاضالب را بيان نمايد

 
 شناختي

 

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 يك و تابلوماژ 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

  منابع :
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1 مدت جلسه: كالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:

 
 



 

 2جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

محیط  بهداشت

 )کارشناسی ارشد(

 1ترم: 
سيستم هاي متداول  داليل عدم استفاده ازموضوع درس: 

 آوري فاضالب جمع

 گروه آموزشی: بهداشت محیط آوري فاضالب سيستم هاي متداول جمع داليل عدم استفاده از آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 تدریس: فعالیت هاي قبل از
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 ي دانشجويان باآشناي

 داليل عدم استفاده از

 سيستم هاي متداول جمع

  آوري فاضالب

 دانشجو باید بتواند:
 روش هاي متداول جمع آوري فاضالب را بيان كند 

داليل عدم استفاده از سيستم هاي متداول جمع  

 توضيح دهد آوري فاضالب را

 .فرق روش هاي متداول و غير متداول را تشريح نمايد  

 
 ختيشنا

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 3جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 1ترم: 
ي مختلف جمع آوري فاضالب در گزينه هاموضوع درس: 

 اجتماعات كوچك

 گروه آموزشی: بهداشت محیط آشنايي دانشجويان با گزينه هاي مختلف جمع آوري فاضالب در اجتماعات كوچكاهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

س مطالب )اهداف رئو

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
آشنايي دانشجويان با گزينه 

هاي مختلف جمع آوري 

 فاضالب در اجتماعات

 كوچك

 دانشجو باید بتواند:
روش هاي مختلف جمع آوري فاضالب در اجتماعات 

 كوچك را بداند

 مزايا و معايب هر يك را بداند 

 مقايسه اقتصادي روش هاي مختلف را توضيح دهد

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 دنگوش دا 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1دت جلسه: م كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 4جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 فاضالبروهاي تحت فشارموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط آشنايي دانشجويان با فاضالبروهاي تحت فشاراهداف کلی: 
ننده: دکتر سید داود تدوین ک

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

زشیابی و شیوه ار

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
آشنايي دانشجويان با 

 فاضالبروهاي تحت فشار

 دانشجو باید بتواند:
 روش جمع آوري تحت فشار را توضيح دهد  

 معايب و مزاياي اين روش را بداند 

 روش طراحي سيستم تحت فشار را بداند

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يانسخنر 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 5جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 فاضالبروي تحت خالءموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط بروي تحت خالءآشنايي دانشجويان با فاضالاهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 نشجودا

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
آشنايي دانشجويان با 

 فاضالبروي تحت خالء

 دانشجو باید بتواند:
 وش جمع آوري تحت خال را توضيح دهد ر

 معايب و مزاياي اين روش را بداند 

 روش طراحي سيستم تحت خال را بداند

 
 شناختي

 ختيشنا

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

  منابع :
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 6جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 با قطر كم وريسيستم هاي جمع آموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط با قطر كم سيستم هاي جمع آوري آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 از پایان درس قادر خواهد بودفراگیر پس 
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 سيستم هاي جمع آوري

 با قطر كم

 دانشجو باید بتواند:
 سيستم هاي جمع آوري با قطر كم را بداند 

 ايب و مزاياي اين روش را بداند مع

 مباني طراحي فاضالبرو با قطر كوچك را توضيح دهد 

 يك نمونه فاضالبرو از اين نوع را طراحي نمايد

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 ركت در بحث هاش 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 7 جلسه شماره:
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 شده اضالب رو هاي ته نشينفموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط شده اضالب رو هاي ته نشينفآشنايي دانشجويان با اهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 رفیاش

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 میلیفعالیت هاي تک

 آشنایی با:
آشنايي دانشجويان با 

 اضالب رو هاي ته نشينف

 شده

 دانشجو باید بتواند:
سيستم هاي جمع آوري فاضالب از نوع ته نشين شده 

 را بداند 

 معايب و مزاياي اين روش را بيان نمايد

 :مباني طراحي آن را توضيح دهد 

 يك نمونه فاضالبرو از اين نوع را طراحي نمايد

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 بع : منا
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 8جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 1ترم: 
آوري فاضالب  سيستم جمع نکات اجراييموضوع درس: 

 كوچك در جوامع

 گروه آموزشی: بهداشت محیط كوچك را بداند آوري فاضالب در جوامع نکات اجرايي سيستم جمع آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 نکات اجرايي سيستم جمع

 امعآوري فاضالب در جو

 كوچك را بداند

 

 روش هاي لوله گذاري در جوامع كوچك را بيان نمايد 

 روش حفر ترانشه را توضيح دهد 

 

نکات ايمني در حين اجراي شبکه فاضالب را توضيح 

 دهد

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 والطرح س 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1 مدت جلسه: كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 9جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 1ترم: 
 فاضالب در اجتماعات سيستم هاي تصفيهموضوع درس: 

 كوچك

 وه آموزشی: بهداشت محیطگر كوچك فاضالب در اجتماعات سيستم هاي تصفيه آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 سيستم هاي تصفيه

 فاضالب در اجتماعات

 كوچك

 

انواع سيستم هاي تصفيه فاضالب در اجتماعات كوچك 

 را بداند 

معايب و مزاياي هر يك از روشهاي تصفيه را بيان 

 نمايد 

زم در مورد انتخاب فرايند مناسب را تشريح نکات ال

 نمايد

 
 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 يك و تابلوماژ 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 10جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

اشت محیط بهد

 )کارشناسی ارشد(

 سپتيك تانكموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط طراحي سپتيك تانك آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 (جزئی

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 طراحي سپتيك تانك

 

 سپتيك تانك را توضيح دهد

 

 تيك تانك را بيان كندمکانيزم تصفيه در سپ

 

 روش طراحي آن را بيان نمايد

 

 يك نمونه سپتيك تانك طراحي نمايد

 
 شناختي

 

 شناختي

 

 شناختي

 

 شناختي

 

 

 دانش

 

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

 مپيوتر و نرم كا

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 11جلسه شماره: 
در اجتماعات فاضالب  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 تانك  طراحي سپتيكموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط طراحي سپتيك تانك آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 نمونه طراحي سپتيك

با  يك روستاتانك براي 

 جمعيت مشخص

 

مباني طراحي سپتيك تانك را در يك مثال عملي بيان 

 نمايد

روش بهبود كيفيت پساب خروجي از سپتيك تانك را 

 بيان نمايد

با جمعيت طراحي سپتيك تانك براي يك روستاي 

 را انجام دهد مشخص

 
 شناختي

 

 شناختي

 

 شناختي

 

 

 

 دانش

 

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

  و پاسخپرسش 

 يداسال يشنما 

 حل مساله 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 12جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 فاضالب تصفيه طبيعيموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط فاضالب هاي تصفيه طبيعيروش  آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 روش هاي تصفيه طبيعي

 فاضالب

 روش هاي تصفيه طبيعي فاضالب را توضيح دهد

 فرايند بركه هاي تثبيت را توضيح دهد

 فرايند صافي هاي چکنده را توضيح دهد

 د نيزار هاي مصنوعي را توضيح دهدفراين

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 شناختي

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 حل مساله 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 تورويدئو پروزك 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 13جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

لی: رشته تحصی

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 طبيعي فاضالب طراحي تصفيهموضوع درس:  1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط طبيعي فاضالب روش طراحي تصفيه آشنايي دانشجويان بااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

از  فعالیت هاي بعد

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 روش طراحي تصفيه

 طبيعي فاضالب

 روش طراحي بركه ها را بيان نمايد

 روش طراحي صافي چکنده را بيان نمايد

 روش طراحي نيزار هاي مصنوعي را بيان نمايد

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 حل مساله 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 ركت در بحث هاش 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 14 جلسه شماره:
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 طبيعي فاضالب طراحي تصفيهمثال  موضوع درس: 1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط تصفيه طبيعي يك مساله طراحي فرايند آشنايي دانشجويان با حلاهداف کلی: 
دکتر سید داود تدوین کننده: 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

و  شیوه ارزشیابی

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با حل

 يك مساله طراحي فرايند

 تصفيه طبيعي

 طراحي يك بركه تثبيت انجام دهد

 طراحي يك نمونه صافي چکنده انجام دهد

 طراحي يك نمونه نيزار هاي مصنوعي انجام دهد

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 ينسخنرا 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 حل مساله 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 15جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 مجدد استانداردهاي استفاده موضوع درس: 1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط مجدد استانداردهاي استفاده نشجويان باآشنايي دااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 آشنايي دانشجويان با

 استانداردهاي استفاده

 مجدد

 ستانداردهاي استفاده مجدد از پساب را بداند.

 استاندارد هاي فيزيکي و شيميايي را توضيح دهد

 يفيت ميکروبي و انگلي را توضيح دهداستاندارد هاي ك

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 بلوماژيك و تا 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 

 16جلسه شماره: 
فاضالب در اجتماعات  یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

ط بهداشت محی

 )کارشناسی ارشد(

 دانشجويان رائه سمينار توسطا موضوع درس: 1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط دانشجويان رائه سمينار توسطااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 تدریس
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 ی(جزئ

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 رائه سمينار توسطا

 دانشجويان

 ستانداردهاي استفاده مجدد از پساب را بداند.

 هاي فيزيکي و شيميايي را توضيح دهداستاندارد 

 استاندارد هاي كيفيت ميکروبي و انگلي را توضيح دهد

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

  پاسخگوئي به

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

 ر و نرم كامپيوت

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه

  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 
 



 
 

 17جلسه شماره: 
جتماعات فاضالب در ا یریتمد عنوان درس:

 کوچک
 2تعداد واحد: 

رشته تحصیلی: 

بهداشت محیط 

 )کارشناسی ارشد(

 دانشجويان رائه سمينار توسطا موضوع درس: 1ترم: 

 گروه آموزشی: بهداشت محیط دانشجويان رائه سمينار توسطااهداف کلی: 
تدوین کننده: دکتر سید داود 

 اشرفی

 فعالیت هاي قبل از تدریس:
فعالیت هاي حین 

 یستدر
 

فعالیت هاي بعد از 

 تدریس

رئوس مطالب )اهداف 

 جزئی(

 هدف هاي رفتاري:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -روش ها

 سیلهو -رسانه

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت هاي تکمیلی

 آشنایی با:
 رائه سمينار توسطا

 دانشجويان

 نداردهاي استفاده مجدد از پساب را بداند.ستا

 استاندارد هاي فيزيکي و شيميايي را توضيح دهد

 استاندارد هاي كيفيت ميکروبي و انگلي را توضيح دهد

 شناختي

 شناختي

 شناختي

 

 

 

 دانش

 دانش

 دانش

تجزيه و 

 تحليل

 يسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 يداسال يشنما 

 

 

 شركت در كالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

 گوئي به پاسخ

 سواالت

 شركت در بحث ها 

 انجام تکاليف 

  كامپيوتر و نرم

 افزار پاورپوينت

 ويدئو پروزكتور 

 ماژيك و تابلو 

 )كتاب )رفرنس 

 

90 

 دقيقه
  تکويني 

 تراكمي 

 منابع : 
Small wastewater treatment , crites , MC graw –mill,2005 

 جلسه 1مدت جلسه:  كالسعرصه آموزش:   تاریخ تنظیم: 

 
 
 


