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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

 
 عمومی بهداشت 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

 

هسالتیم   یمی از پسماند و فاضالب ظفزایش جمعیت و توسعه صنعت شاهد تولید حجم عامروزه با توسعه شهر ها و ا

دیریت مالاسالتفاده از روشالهایی جهالت لذا برای توسعه پایدار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و منالابع آ  خالام 

واد آلی ذف مپسماند و تصفیه فاضب  ضروری می باشد  تصفیه فاضب  شامل فرآیندهایی می شود که هدف از آن ح

ل: و مواد مغذی می باشد  فرآیند هایی که بصورت متداول بالرای تصالفیه فاضالب  شالهری اسالتفاده مالی شالود شالام

ری هالا ایندهای رشد چسبنده می باشالد کاله درآن بالاکترفرآیندهای بیولوژیکی لجن فعال، صافی چکنده و همچنی ف

ا بالمرحلاله بعالد  انرژی، سلول جدید، و غیره می کند  درمواد آلی موجود در فاضب  را مصرف نموده و آنرا تبدیل به 

مالی شالوند و  ، این سلول های جدید) باکتریها( از جریان فاضالب  جالدافرایندهای فیزیکی مثل ته نشینیاستفاده از 

 اند نیز مالیسپس قبل تخلیه پسا  به محیط فرآیند گندزدایی بر روی آن انجام می شود  در ارتباط با مدیدیت پسم

پس توجه گفت که  یک روش مدیریتی و فرآیندی است که در وحله اول توجه به کاهش تولید پسماند شده و ستوان 

نالد تالا ثبیت می کنتبر روی بازیافت دارد و برای مواد آلی نیز از فرآیندهایی استفاده می شود که ترکیبات آلی آن را 

 بتوان آنرا بدون نگرانی در محیط دفع نمود  
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 پسماندفاضب  و  یولوژیکیوب یمیاییش-یزیکیف یژگیهاومشخصاتبا و ییآشنا

 پسا  وپسماند یهوتصف یبا روشهای دفع بهداشت ییآشنا -

 پسماندفاضب  و یبهداشت یراز دفع غ یبا خطرات ناش ییآشنا -

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهپایان دستیار انتظار می رود در دانشجو/ از 

 دهد  یحضرا توییرات تغ-منابع-انواع-یفتعر-فاضب  -1
 د را بدانیولوژیکی ب-یمیاییش-یزیکیف-مشخصات فاضببها -2
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  دهد توضیح را..-BOD-COD-TSS-VSS-SSاز جمله   پارامترهای مهم درفاضب  -3

  را بداند منتقله از فاضب  یماریهایفاضب  وب یبهداشت یتاهم -4

 دهد  یحرا توض (ودفع لجن یولوژیکیب یهتصف-ینیته نش-یریشن گ-یریآشغالگ)فاضب  یهروشهای تصف -5

 را بداند ولجن(  پسا  از مججد استفاده–دفع ) پسابها یفیتاستاندارهای ک -6
  پسماند را توضیح دهد یولوژیکیوب یزیکیوف یمیاییو خواص ش یبرکت-منابع-انواع-یف پسماندتعر -7
را  زباله یای دفع بهداشتروشه یو معرف-یماریهااز ب یشگیریدر پونقش آن  -پسماند یدفع بهداشت یتاهم -8

 بداند 

  را توضیح دهد زباله یربهداشتیاز دفع غ یخطرات ناش -9

  را توضیح دهد  ...و بازیافت-کمپوست تهیه-بهداشتی دفن -10

 یریتدر امر مد دخیل سازمانهای نقش–مسائل ومشکبت موجود دفع فاضب  وزباله در کشور  یبررس -11

 را بداند  ب  وزبالهفاض
 

 1399 -1400ي اول سال تحصیلنیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(سانهر

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
تعریف فاضب ، منابع 

 تولید و انواع آن 

 هفته اول جعفري

 مهر

 29/10/99 3/7/99 چند رسانه اي

2 

ری های منتقله توسط بیما

 اتیخصوصفاضب  ها، 

یفاضب  فیو ک یکم

اثرات دفع فاضببها شهری، 

 ستیز طیبر مح

 هفته دوم جعفري

 مهر

 29/10/99 10/7/99 صوتي
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3 

 هفته سوم جعفري روش های تصفیه فاضب 

 مهر

 29/10/99 17/7/99 صوتي

4 

دفع فاضب  در اجتماعات 

کوچک، استانداردهای 

 پسا 

 هفته چهارم جعفري

 مهر

 29/10/99 24/7/99 چند رسانه اي

5 

تعریف مواد زائد جامد، 

انواع مواد زائد جامد و 

خصوصیات فیزیکی و 

 شیمیایی آنها

 هفته اول جعفري

 آبان

 29/10/99 1/8/99 چند رسانه اي

6 

بیماری های منتقله توسط 

مواد زائد جامد و روش 

های کاهش تولید مواد زائد 

 جامد

 فته دومه جعفري

 آبان

 29/10/99 8/8/99 چند رسانه اي

7 

روش های جمع آوری و 

دفع )دفن بهداشتی، 

کمپوست، سوزاندن و    ( 

 مواد زائد جامد

 هفته سوم جعفري

 آبان

 29/10/99 15/8/99 چند رسانه اي

8 

ادامه روش های دفع مواد 

زائد، بازیافت و مزایای آن و 

 قوانین پسماند

 هفته چهارم جعفري

 بانآ

 29/10/99 22/8/99 چند رسانه اي
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 *    * و منابع اصلیمحتوای 

  *   * بیشتر مطالعه منابع

  *   * تمرین ها

 *    * تاالر گفتگو

 *    * طرح سوال

 *    * سواالت متداول

 *    * آزمون

 * *   * اتاق گفتگو

 * *   * کبس آنبین

      اخبار

  *   * نظرسنجی

 *    * خود آزمون

    *  هاتکالیف و پروژه

 

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

 

و طبق برنامه     Sky roomاستفاده از  
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 :منابع اصلي درس
در -ن درس) عنوان کتا ، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر ای

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(صورتی که مطالعه همه کتا  یا همه مجب
 

اهلل نعمت یا،کفرزاد یمهد ی،مترجمان: غالمرضا موسو، استفاده مجددو  یهفاضالب: تصف یمهندس .1

 1397، انتشارات خانیران یمحمود مریمیدهس ی،سهند حرف فرد،یقیحقجعفرزاده

،  انیغمایی یارمترجم : کام  یسنت یالری، ه یجیل: جورج چوبانگلوس ، ساموئل و یسندهنو، جامع پسماند یریتمد .2

  1394، انتشارات خانیران فردیقیحق جعفرزادهاهلل، نعمت ینیمحمد حس

 :بیشتر مطالعه منابع

 
 

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

 )توضیح دهید     (  سایر موارد   صوتی  فیلم
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

  تکالیف و پروژه ها:

  تکالیف طول ترم 

کالیف درس برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در ت

 خود لحاظ نمایید 

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

تمرین های مربوط 

به مباحث اراده 

 شده

و مباحث و  موضوعات

مسائل مربوطه مطرح 

شده و دانشجو موظف 

 به انجام آن می باشد 

مهلت تعیین 

 شده 

سامانه نوید 

قسمت 

 تکالیف

ارجاع موضوعی تکالیف به 

دانشجو باعث بهبود فرآیند 

یادگیری شده و دانشجو در 

مورد حل مسأله نیز متوجه 

اشکاالت خود در حل مسائل 

 خواهدشد  

2 

 مطالعه منابع هر

 یکجلسه و ت

 مطالعه تایید

 توسط دانشجو

مراجعه به سامانه نوید 

و بازخورد از مطالعه 

 مطالب

 یینمهلت تع

 شده 

بازخورد از دریافت مطالب ارائه  سامانه نوید

 شده و مطالعه دانشجو

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:
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 یان دوره (  پا                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

حل مسائل و 

 مشارکت در مباحث

 در طول ترم 2

امتحان آخر ترم 

بصورت سئواالت 

 و تستی یحیتشر

 پایان ترم 18

 20  

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

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

 رعایت حسن اخبق و شئونات اسبمی 

 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 

 مون آنبین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترمشرکت در آز 

 

 

 

 

 

  


