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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

 
 

هیدرولوژی آبهای  :کارگاه/دوره/عنوان درس

 سطحی وزیرزمینی

 
 محیط بهداشت مهندسی گروه آموزشی:

 دانشکده بهداشت شکده/ مرکز آموزشی درمانی:دان نظری واحد2  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

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

مهندسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 بهداشت محیط، کارشناسی پیوسته
 اول نیمسال زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام
تلفن 

 همراه
 درس ایمیلآ

 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
 

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

 

و  یزیکویف یاتخصوصو یعوت،آب در طب یوعچورخ، و توز یودای،،است و در موورد پ ینعلم مطالعه آب در کره زم

نووان عبوه  یمهندسو یدرولوژیه کند. یو ارتباط آن با موجود زنده بحث م یطآب در مح یآب، واکن، ها یمیاییش

 - یمختلو  فنو یرشوته هوا یاننشوووهوا، محققوان و دا یدرولوژیسته یبرا یدر مطالعات آب شناس یهعلم پا یک

 یطو مح تیالش یزداری،آبخ یعلوم و مهندس یاری،آب یساتاز جمله: عمران، تاس یعیو منابع طب یکشاورز ی،مهندس

آمووز   نیاست. در ا یتمربوط حائز اهم یرشته ها یرو سا یطمح هداشتب یعی،طب یایجغراف یی،زدا یابانب یست،ز

 یآب در خوا،، آب هوا ی،نفوو  و ربوا ی،جوو یهوا یودهج بخ، آب و هووا و پددر پن یمباحث کاربرد ینمهم تر

 به طور کامل ارائه شده است. یآمار یدرولوژیو ه یسطح یها یانجر یرزمینی،ز

منظور  ینموشود. از ه یم یسرو حل مسائل مختل  م یشترب یناتبا انوام تمر یو کاربرد یقعم یادگیری یممعتقد ما

هموراه  بوه یواقع یبا داده ها یمتعدد و مسائل کاربرد یناتمطالب ارائه شده، مثال ها، تمر تال  شده تا هم راستا با

 سواده یبوانزبوا  یمهندس یدرولوژیه یمپاسخ و حل مسائل جهت در، بهتر موضوع ارائه گردد. با توجه به ارائه مفاه

ه ند در حوزو عالقه م یزعز یانشووآموز  به دان ینا یلی،تحل یدگاهو د یجهت در، بهتر موضوع، حل مسائل کاربرد

 شود. یم یهتوص یآب شناس
 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
ت محیط به آشناشدن دانشوویان با مفاهیم و تکنیک های اساسی هیدرولوژی و کاربردهای مهم آنها در مبحث بهداش

مربوط به  یه و ارزشیابی فصولگونه ای که دانشوویان پس از گذراندن درس بتوانند با در، مفاهیم اساسی در ته
  مایند.هیدرولوژی در طرحهای تأمین آب دفع فاضالب و مسائل بهداشت محیط که مرتبط با هیدرولوژی مشارکت ن

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشوو/ از 

 دهد. یحضرا تو یطدر عرصه بهداشت مح یدرولوژیلزوم طرح مسائل ه -1

 گرد  آب در طبیعت، توازن آب در چرخه هیدرولوژی را بداند. -2
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 اب را کلیو س یو باد، بارندگ یخبندان یر،درجه حرارت، رطوبت، نبخ یلاز قب یدرولوژیمهم ه یپارامترها -3

 دهد. توضیح

 یلبارشها، عوامل موثر در بار ، مشخصات بار  و مسا یطبقه بند ی،نزوالت جو یلتشک یطشرا -4

 .یدنما یحداده و تشر یحتوض را نآ ط بهمربو

 و یهوزتو  یاتمشخصات و اطالعات مربوط به خصوص یرو سا یمحاسبه بارندگ یانواع باران سنج ها و روشها -5

 دهد. یحرا توض یآمار بارندگ تحلیل

 روابط میان بار  از جمله شدت، مدت، فراوانی وقوع، دوره بازگشت را بداند. -6

ی تری(، اندازه گیری سطح و عمق آب، سنو، سرعت و دبی رودخانه )رو  هااندازه گیری آب )هیدروم -7

 مختل  محاسبات آن(، تویه و تحلیل داده های دبی را بتواند انوام دهد.

نابع نحوه استفاده از فرمولهای توربی جهت محاسبه و تخمین میزان تبخیر و تعرق در محیط خشکی و م -8

 ا بداند.آب و همچنین عوامل تاثیر گذار درآن ر

 .یدداده و محاسبه نما یحرا توض یسطح یو حوم رواناب ها یلتشک یسممکان -9

 نوام دهد.و تداخل چاه ها را ا یرزمینیز یحرکت آبها یدروگراف،و ه یرودخانه ا یانجر یدرولیکیه یلتحل -10

 و رسوبرا انوام دهد ی،مربوط به مباحث فرسا یزآنال -11

 

 

 1399 -1400 ل تحصیلياول سانیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(سانهر

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

گوورد  آب در طبیعووت،توازن 
آب در چرخه هیدرولوژی،بیالن 

 آب

 هفته اول جعفري

 مهر

 29/10/99 5/7/99 چند رسانه اي

2 

شوورایط تشووکیل بووار  ،انووواع 
طبقوه بار  ازدیدگاه مرفولوژی 

بنووودی بارشها،شووورح مفووواهیم 
وروابووووووط مربوووووووط بووووووه 
بارشها)مقدار،شدت،مدت،فراوانی 

هفته  جعفري

 دوم

 مهر

 29/10/99 12/7/99 صوتي
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وقوووع،دوره بازگشووت و سووطح 
 بار  روابط بین انها(

3 

تغییووووووورات جغرافیوووووووایی 
بارندگی،تغییرات زمانی بارندگی 
،تشووریح روابووط تعیووین روانوواب 

 حاصل از  وب برف

هفته  جعفري

 سوم

 مهر

 29/10/99 19/7/99 صوتي

4 

اندازه گیری بار ،تعیین تعوداد 
ایسووتهاههای بوواران سوونوی در 
حوزه های آبریز،تعیین منحنوی 
های شدت،مدت وکاربرد آنها در 
جمع آوری سویالب،تعیین دوره 
شدت بار  بوا اسوتفاده از داده 
هووای بووار  بوورای یووک دوره 

 برگشت معین

هفته  جعفري

 چهارم

 مهر

 29/10/99 26/7/99 چند رسانه اي

5 

تعیووین میووانهین بووار  حوووزه 
آبریووز بووا اسووتفاده از اطالعووات 
موجووود در ایسووتهاههای بوواران 
سوووووونوی)رو  میووووووانهین 
حسووابی،پلی گون،تیسوون ،رو  
ایزوهایتووال( تفسوویر داده هووای 

 مربوط به بار 

 هفته اول جعفري

 آبان

 29/10/99 3/8/99 چند رسانه اي

6 

یول آموار بارنودگی توزیه و تحل
،تعیوووین آموووار مفقوووود شوووده 
بارنوودگی،همهن نمووودن آمووار 
بارندگی علل بررسی رابطه بوین  

 ارتفاع ،سطح ومدت بار  

هفته  جعفري

 دوم

 آبان

 29/10/99 10/8/99 چند رسانه اي

7 

عواموول موووثر در تبخیوور،نق، 
تبخیوور در پووروژه هووای زیسووت 
محیطی و توجیوه لوزوم انودازه 

ه هوایی نظیور گیری آن در پروژ
برکه تثبیت،روشهای تخموین و 
بوورآورد تبخیوور و تعوورق واقعووی 
وپتانسیل)رو  بیال آب،روشوها 
و فرمولهووای توربووی و حوووزه 

 کاربرد  آنها

هفته  جعفري

 سوم

 آبان

 29/10/99 17/8/99 چند رسانه اي

 29/10/99 24/8/99 چند رسانه ايهفته  جعفريرو  بالنی کریدل ،رو  ترنت  8



 

5 

پنمن،روشوووهای ،وایوووت،رو  
اندازه گیوری تبخیور وتعورق در 
ایستهاه های سنو، ،روشوهای 
کاه، تبخیر در دریاچوه هوا و 

 مخازن،تبخیر از سطح برف

 چهارم

 آبان

9 

مکانیسوووم تشوووکیل روانووواب 
سووطحی،گیر ، خیره گووودالی 
،نفو ،انووودازه گیوووری میوووزان 

دلووه نفووو  نفو ،معادلووه نفو ،معا
 شاخص های نفو 

 هفته اول جعفري

 آذر

 29/10/99 1/9/99 چند رسانه اي

10 

تخمین حوم روانابهای سطحی 
،رابطووه بارنوودگی و روانابهووای 
 سطحی،شرایط رطوبت اولیه

هفته  جعفري

 دوم

 آذر

 29/10/99 8/9/99 چند رسانه اي

11 

تخمین حوم روانابهای سطحی 
 با استفاده از منحنی نفوو  و بوا
اسوووتفاده از روابوووط توربوووی 
،تخمین روانابهای سطحی ناشی 

 از  وب برف

هفته  جعفري

 سوم

 آذر

 29/10/99 15/9/99 چند رسانه اي

12 

انوووووووووودازه گیووووووووووری 
آب)هیدرومتری(،انوودازه گیووری 
سووطح و عمووق آب ،سوونو، 
سرعت و دبی )روشهای مختل  
رایج(،توزیه وتحلیل داده هوای 
دبی،روشهای ارائه و تحلیل آمار 

 ریان رودخانه ای ج

هفته  جعفري

 چهارم

 آذر

 29/10/99 22/9/99 صوتي

13 

تحلیووووووول هیووووووودروگراف 
جریان،روشووهای تعیووین زمووان 
تمرکووز و زمووان تووأخیر حوووزه 
آبریز،توزیه هیدروگراف ،مفهوم 
و محاسبه هیودروگراف واحود و 
کووواربرد عملوووی آن،روشوووهای 

 تخمین دبی اوج سیالب

 هفته اول جعفري

 دي

 29/10/99 2/10/99 چند رسانه اي

14 

منشأ آبهوای زیور زمینوی،روابط 
وزنی،حومووی خووا، ،تشووریح 
پوووارامتر هوووای هیووودرولوژیک 

هفته  جعفري

 دوم

 29/10/99 9/10/99 صوتي
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مهم)تخلخوووووول ،تخلخوووووول 
موثر،آبووودهی وینه،نههداشوووت 
وینه(و توضیح روابط آنها،تعری  

 و طبقه بندی آکیفرها

 دي

15 

حرکووت آب در خووا، ،معادلووه 
،ضووریب نفووو  پووذیری دارسووی 

،تشریح ضرایب هیدرودینامیکی 
سفره)ضووریب  خیووره ،قابلیووت 
انتقووال (،تحلیوول هیوودرولیکی 
حرکت آبهوای زیور زمینوی بور 

 اساس شرایط ماندگار

هفته  جعفري

 سوم

 دي

 29/10/99 16/10/99 چند رسانه اي

16 

فرضوویات دو پوووئی ،روشووهای 
تعیووین آبوودهی چوواه ها،تحلیوول 
ت حرکووت هیوودرو لیکووی حرکوو

آبهووای زیوور زمینووی بوور اسوواس 
شرایط غیر ماندگار)رو  تویس 
و ژاکوب(،تحلیوول هیوودرولیکی 

 تداخل چاه ها

هفته  جعفري

 چهارم

 دي

 29/10/99 25/10/99 چند رسانه اي

17 

گوورد  آب در طبیعووت،توازن 
آب در چرخه هیدرولوژی،بیالن 

 آب

هفته  جعفري

 چهارم

 يد

 29/10/99 28/10/99 صوتي
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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 گفتهو

 *    * طرح سوال

 *    * سواالت متداول

 *    * آزمون

 * *   * اتاق گفتهو

 * *   * کالس آنالین

      اخبار

  *   * نظرسنوی

 *    * خود آزمون

  *   * هاتکالی  و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(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 درس) عنوان کتاب، 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 کتاب یا همه موال
 شارات آستان قدس رضویاصول هیدرولوژی انت-1382-امین–علیزاده  -1

 Ven Te Chow etal(1988)"Applied Hydrology "  MC  Grow-Hill-US  2-  

 ،مرکز نشر دانشگاهی تهران"هیدرولوژی مهندسی،"1369-عباسی-افشار
 م و صنعت تهران،انشارات عل1-2،جلد "هیدرولوژی مهندسی"(1369محمد،)-نجمائی -3

 :بیشتر مطالعه منابع
 انانشارات آیه ،تهر"هیدرولوژی عمومی"(1380محمد،)–مهدوی  -1

 
 

 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 

کالی  درس یلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تبرای تنظیم تکالی  توجه کنید لطفا به تقویم تحص

 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

موضوعات و مباحث و 

مسائل مربوطه مطرح 

شده و دانشوو موظ  

 اشد.به انوام آن می ب

مهلت تعیین 

 شده 

سامانه نوید 

قسمت 

 تکالی 

ارجاع موضوعی تکالی  به 

دانشوو باعث بهبود فرآیند 

یادگیری شده و دانشوو در 

مورد حل مسأله نیز متوجه 

اشکاالت خود در حل مسائل 

 خواهدشد. 

2 

 مطالعه منابع هر

 یکجلسه و ت

 مطالعه تایید

 توسط دانشوو

مراجعه به سامانه نوید 

زخورد از مطالعه و با

 مطالب

 یینمهلت تع

 شده 

بازخورد از دریافت مطالب ارائه  سامانه نوید

 شده و مطالعه دانشوو

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:
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 ب(  پایان دوره                   ال (  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیرو  

حل مسائل و 

 باحثمشارکت در م

 در طول ترم 3

امتحان آخر ترم 

بصورت سئواالت 

 و تستی یحیتشر

 پایان ترم 17

 20  

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

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

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی رسآد به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  
 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالی   موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتهو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


