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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

 

 2بهداشت محیط  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 
 بهداشت عمومی گروه آموزشی:

 دانشکده بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: نظری واحد1  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک گروهتعداد گروه هدف: 

بهداشت :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 ، کارشناسی پیوستهعمومی
 اول نیمسالزمان شروع: 

 مشخصات استاد مسؤول:

 شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام
تلفن 

 همراه
 آدرس ایمیل

 استادیار  جعفری جلیل
013-

33824664 
 Jalil.jaafari@gums.ac.ir 

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام
تلفن 

 همراه
 آدرس ایمیل

      

دوره طرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250معرفي مختصري در حدود  .1

 

 یب را ک اییدازه است که به ان  یآب یدتول یبرا یاز آب ورود هاندهیشامل حذف آال یدنیآب آشام یدتول یبرا یهتصف

آب  یهص فت ین دک ه در و ول یرا یانس ان باش دم م واد یبلندمدت بر س ممت یامدت مصرف انسان بدون خطر کوتاه

ند آه ن مان یها و مواد معدنقارچ ها،یروسها، و، جلبکهایعبارتند از: جامدات معلق، باکتر شوندیحذف م یدنیآشام

 یلتراس یون،و ی ینینش مانن د ته یزیک یی ین دهایش امل یرا هاین دهمربوط به حذف آالمتداول  یرایندهای و منگنزم

 و و ماس ه  ش ن ب ا بس ترک ردن  یلت رمانند ی یولوژیکیب یندهایو انعقاد و یرا یمانند ضد عفون یمیاییش یندهاییرا

سالم بوده  ییمیایو ش یولوژیکیآبی است که از نظر ب یدآب تولخانه  هیاصلی یک تصف هدف  استمسرانجام گندزدایی 

ح ال  ینع و در  باشد داشته یتظاهری (رنگ، وعم، بو، کدورت وممم) برای مصرف کننده مقبول یاتلحاظ خصوص از و

 باشدم یزن یررسوبگذارو غ یرخورندهغ

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس 
 آب در کره زمینآشنایی با منابع آب موجود و سهم بندی  .2

 آب یولوژیکیوب یمیاییش-یزیکیی یژگیهاومشخصاتبا و ییآشنا .3

 یه آبتصفمختلف با روشهای  ییآشنا .4
 روش های گندزدایی آببا  ییآشنا .5

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 خصوصیات آنها و آبی منابع انواع .1
 و جهان ایران یآب ذخیره وضیعت .2
 آب آلودگی منابع آب، تقسیمبندی آالیندهای آب، آلودگی .3

 دهد یحرا نام ببرد و توض ( آبوعم و بو، کدورت، رنگ، جامدات معلق وممممیزیکی )ی یاتخصوص .4

رده و شرح آب را نام ب (ومممم  یتراتن یلوئور، سختی، یلزات، یائیت،جامدات محلول، قلیمیایی)ش یاتخصوص .5

 دهد
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 را نام ببردم یماریزامهم و ب رگانیسمهاییکروام .6

 کند یانرا ب یدنیباکتریولوژیکی آب آشام یفیتک .7
 .کند بیان را سطحی آبهای تصفیه کلی های روش .8

 .کند بیان را زیرزمینی آبهای تصفیه کلی های روش .9

 

 )....و هوادهی مقدمانی، کلرزنی آشغالگیری،( مقدماتی واحدهای .10

 دهدم توضیح را نهاآ کاربرد اهداف و آب تصفیه  .11
 )....و صایسازی ته نشینی؛ و سازی لخته انعقاد،( متداول واحدهای .12

 کندم تشریح را کاربردشان اهداف و ببرد نام را آب تصفیه .13
 کندم بیان را سخت آبهای نرمسازی روشهای .14
 .کند بیان را گندزدایی هدف .15

 .نماید بیان را شیمیایی و ییزیکی گندزدایی روشهایی انواع .16

 .دهد توضیح را کل و ترکیبی آزاد، اقیماندهب کلر .17

 . انجام دهد کلسیم هیپوکلریت از استفاده با را مادر کلر محلول تهیه نحوه .18
 

 

 

 1399 -1400یمسال اول سال تحصیلي ن -تقویم درسي الکترونیکي

 

جل

 سه
 مدرس عنوان

 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ 

چند 

 ای(سانهر

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

 یاتانواع منابع آبی و خصوص

 آنها

 آبی ایران و یرهذخ یعتوض

 جهان

 آلودگی آب، آالیندهای آب، 

 منابع آلودگی آب بندی تقسیم

 هفته اول جعفري

 مهر

چند 

 رسانه اي

3/7/99 29/10/99 

2 

 آب یزیکیی یاتخصوص

 آشامیدنی

 آب یمیاییش یاتخصوص

 آشامیدنی

 هفته دوم جعفري

 مهر

 29/10/99 10/7/99 صوتي
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 یولوژیکیب یاتخصوص 

 یدنیآشام آب

3 

 یهواحدهای مختلف تصف

 :آبهای سطحی 

 واحد آبگیر

 آشغالگیر

 ته نشینی ساده

 

 هفته سوم جعفري

 مهر

 29/10/99 17/7/99 صوتي

4 

 یهواحدهای مختلف تصف

 آبهای سطحی :

 انعقاد

 لخته سازی

 ته نشینی ثانویه

 هفته چهارم جعفري

 مهر

چند 

 رسانه اي

24/7/99 29/10/99 
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 یهواحدهای مختلف تصف

 آبهای سطحی :

 ییلتراسیون با صایی شنی کند

 ییلتراسیون با صایی تند

 

 هفته اول جعفري

 آبان

چند 

 رسانه اي

1/8/99 29/10/99 
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 یهواحدهای مختلف تصف

 : زیر زمینیآبهای 

 هوادهی

 اکسیداسیون

 هفته دوم جعفري

 آبان

چند 

 رسانه اي

8/8/99 29/10/99 
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 حذف آالینده دیگر از آب

 سختی گیری

 

 هفته سوم جعفري

 آبان

چند 

 رسانه اي

15/8/99 29/10/99 
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 هفته چهارم جعفري گندزدایی آب

 آبان

چند 

 رسانه اي

22/8/99 29/10/99 
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 *    * یو منابع اصلمحتوای 

  *   * بیشتر مطالعه منابع

  *   * تمرین ها

 *    * تاالر گفتگو

 *    * ورح سوال

 *    * سواالت متداول

 *    * آزمون

 * *   * اتاق گفتگو

 * *   * کمس آنمین

      اخبار

  *   * نظرسنجی

 *    * خود آزمون

    *  هاتکالیف و پروژه

 

  از طریق  روش برگزاري آنالین لطفاًدر خصوص كالس(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 

و طبق برنامه     Sky roomاستفاده از  
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 :منابع اصلي درس
در -ن درسحات مورد نظردر ای) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره یصول یا صف

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجم
 

1. WATER QUALITY & TREATMENT, A Handbook on Drinking Water, AWWA 

 
2. WATER TREATMENT PLANT DESIGN, AWWA 

 
3. HANDBOOK OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT  

By: Nicholas P. TECHNOLOGIES 
 

 

 :بیشتر مطالعه منابع

 
 

 نوع محتوا
 اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهیدممممم(  سایر موارد   صوتی  ییلم
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

کالیف درس یف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تبرای تنظیم تکال

 خود لحاظ نماییدم

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

تمرین های مربوط 

به مباحث اراده 

 شده

موضوعات و مباحث و 

مسائل مربووه مطرح 

و دانشجو موظف شده 

 به انجام آن می باشدم

مهلت تعیین 

 شده 

سامانه نوید 

قسمت 

 تکالیف

ارجاع موضوعی تکالیف به 

دانشجو باعث بهبود یرآیند 

یادگیری شده و دانشجو در 

مورد حل مسأله نیز متوجه 

اشکاالت خود در حل مسائل 

 خواهدشدم 

2 

 مطالعه منابع هر

 یکجلسه و ت

 مطالعه تایید

مراجعه به سامانه نوید 

و بازخورد از مطالعه 

 مطالب

 یینمهلت تع

 شده 

بازخورد از دریایت مطالب ارائه  سامانه نوید

 شده و مطالعه دانشجو
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 شجوتوسط دان

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در وول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

حل مسائل و 

 مشارکت در مباحث

 در وول ترم 2

امتحان آخر ترم 

بصورت سئواالت 

 و تستی یحیتشر

 پایان ترم 18

 20  

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

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

 ات اسممیرعایت حسن اخمق و شئون 

 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 یعال در تاالر گفتگو  و یضاهای مشارکتی 

 ضوری میان ترم و پایان ترمشرکت در آزمون آنمین  )در صورت لزوم( و یا ح 

 

 

 

 

 

  


