
 

 روزانه سفرم طرح در

 

 1 تعداد واحد: آزمایشگاه هیدرولیک: عنوان درس  1 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
 یدرس و معرف یبا محتوا ییمقدمه، آشنا موضوع درس:

 یابیو نحوه ارزش یسدوره، روش تدر

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یسو اسا یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

با  ییمقدمه، آشنا

 یدرس و معرف یمحتوا

و  یسدوره، روش تدر

 یابینحوه ارزش

 

 :دانشجو باید بتواند

 یدرولیکه یشگاهآزمادرس  یحتشر -1

 یو روشها یمحتو، صل درسسر ف یحتشر -2

 ییابارزش

نیک هیدرولیک و مکادرمورد  یمقدمه ا -3

و کاربرد  سیاالت، یاداوری فرمولها و مباحث

 رشته بهداشت محیطدر آن 

 

 شناختی

 

 شناختی

 شناختی

 

 

 
 

 

 دانش

 

  دانش

 دانش 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 طرح سوال 

 به  پاسخگوئی

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  کامپیوتر و نرم

 افزار پاورپوینت

 کتورژویدئو پرو 

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه

  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 (. مکانیک ساالت و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دیمترجمان: مج.، سول یو.ر لوماکس، جعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

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



 

 

 

 1 تعداد واحد: : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس  2 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
 یدب یینو تع یدرولیکیه یزکار با م  موضوع درس:

 آب یجرم

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس لیت های قبل از تدریس:فعا
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 یدرولیکیه یزر با مکا

 یجرم یدب یینو تع

  آب

 :دانشجو باید بتواند

 ییدرولیکبتواند مشخصات ه یددانشجو با -1

 یو با کمک محاسبات دب یینآب را تع یالس

 کند یینآب را تع یجرم

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

   ویدئو 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 (. مکانیک ساالت و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دیمترجمان: مج.، سول یو.ر لوماکس، جعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

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



 

 

 

 1 حد:تعداد وا : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس 5و 4و  3 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:

 یستمس یکدر  یافت انرژ یریاندازه گ  موضوع درس:

ها،  ییزانو یم،کوچک )شامل لوله مستق یلوله کش

 انشعابات و ...(

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 یافت انرژ یریاندازه گ

لوله  یستمس یکدر 

کوچک )شامل  یکش

 ییزانو یم،لوله مستق

 ها، انشعابات و ...(

 :دانشجو باید بتواند

 یزئج یبتواند مقدار افتها یددانشجو با  -1

 یاتصاالت و زانوئ یم،مستق یاز لوله ها یناش

در عمل  یدرولیکیه یستمها را با کمک س

 .محاسبه کند

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

  و ویدئ 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 انتشارات جهاد دانشگاهی(. مکانیک ساالت و هیدرولیک. 1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دیمترجمان: مج.، سول یو.ر لوماکس، جعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

 جلسه 3 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:



 

 

 

 1 تعداد واحد: : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس  6 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
 یفیس)ار یانشدت جر یریاندازه گ یلوسا موضوع درس:

 (و ونتوری متر روتامتر، متر

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
های بعد از فعالیت 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 یریاندازه گ یلوسا

 یفیس)ار یانشدت جر

 یتورمتر، روتامتر و ون

 متر(

 :دانشجو باید بتواند

، بتواند با کمک روتامتر یددانشجو با -1

را  یانمتر  مقدار شدت جر یونتور و  یفیسار

 .بسنجد

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

 در بحث  شرکت

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

   ویدئو 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 (. مکانیک ساالت و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دیمترجمان: مج.، سول یو.ر لوماکس، جعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاان آب و برق منطقهسازم

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

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



 

 

 

 1 تعداد واحد: : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس  7 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
و  یل)خطوط هم پتانس یقانون دارس  موضوع درس:

 (یانخطوط جر

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس :فعالیت های قبل از تدریس
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

)خطوط  یقانون دارس

و خطوط  یلهم پتانس

 (یانجر

 :دانشجو باید بتواند

م بتواند با کمک خطوط ه یددانشجو با  -1

را  یاثرات رابطه دارس یانو هم جر یلپتانس

 .در عمل شرح دهد

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 ح سوالطر 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

   ویدئو 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 (. مکانیک ساالت و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دین: مجمترجما.، سول یو.ر لوماکس، جعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

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



 

 

 

 1 تعداد واحد: : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس  8 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
کاربرد انواع فشارسنجها )مانند فشارسنج  موضوع درس:

 (یچلیبوردون و تور

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
مهدی شیرزاد دکتر  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

کاربرد انواع 

فشارسنجها )مانند 

فشارسنج بوردون و 

 (یچلیتور

 :دانشجو باید بتواند

ر را به فشا ییربتواند مقدار تغ یددانشجو با -1

 .کند یینکمک فشارسنجها تع

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 گوش دادن 

 گاه های کار با دست

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

   ویدئو 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 

 

120 

 دقیقه
  تکوینی 

 تراکمی 

  منابع :
 

1. Chow Ven Te (1959), Open channel hydraulics, Newyork: Mc Graw Hill. 

2. Hamill L (2011) Undersatnding Hydroulics, Palgrave: 3rd ed. 

 (. مکانیک ساالت و هیدرولیک. انتشارات جهاد دانشگاهی1364مدنی حسن ) . 3

 امام رضا. (، هیدرولیک کانالهای باز، انتشارات دانشگاه1383حسینی محمود، ابریشمی جلیل ابریشمی ). 4

ی.، قوت یعل ،یاثیغ دیمترجمان: مج.، سول یاکس، جو.ر لومعملیات آزمایشگاه هیدرولیک.، . 5

 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه

 1377، کرمان: شرکت مهندسی سپهر کرمان، .کیدرولیه شگاهیدستور کار آزما. 6

 

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



 

 

 

 1 واحد:تعداد  : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس  9 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
آرام و  یها یاندر جر یدستگاه افت انرژ موضوع درس:

 آشفته

 بهداشت محیط گروه آموزشی: آموخته اند. یکه به طور نظر یاالتس یکمکان یدرولیک،دروس ه یو اساس یبا مباحث عمل یاندانشجو ییآشنا  اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  :تدوین کننده

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیابی و شیوه ارز

 فعالیت های تکمیلی

در  یدستگاه افت انرژ

آرام و  یها یانجر

 آشفته

 :دانشجو باید بتواند

در  یژبتواند مقدار افت انر یددانشجو با  -1

آرام و آشفته داخل لوله ها را  یها یانجر

 .کند یینتع

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

 شرکت در کالس 

 دادن گوش 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

  شرکت در بحث

 ها

 انجام تکالیف 

  دستگاه های

 هیدرولیکی

   ویدئو 

 کتورژپرو

 ماژیک و تابلو 

 )کتاب )رفرنس 
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:



 

 

 

 1 تعداد واحد: اه هیدرولیک: آزمایشگعنوان درس  10 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 2 ترم:
مروری بر جلسات گذشته و تکرار  موضوع درس:

 آزمایشات

 بهداشت محیط گروه آموزشی: یدرولیکه یشگاهآزمابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس تدریس:فعالیت های قبل از 
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

بر جلسات  یمرور

شته و تکرار گذ

 یشات آزما

 :دانشجو باید بتواند

 کلیه آزمایشاتبتواند  یددانشجو با  -1

 جلسات گذشته را انجام دهد.

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

 یسخنران 

 پرسش و پاسخ 

 یداسال یشنما 

 
 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت
  

  دستگاه های

 هیدرولیکی
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:



 

 

 

 1 تعداد واحد: : آزمایشگاه هیدرولیکعنوان درس 11 جلسه شماره:

بهداشت  رشته تحصیلی:

 ی)کارشناس یطمح

 (یوستهپ

 امتحان عملی موضوع درس: 2 ترم:

 یطبهداشت مح گروه آموزشی: یدرولیکه یشگاهآزمابا  یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:
دکتر مهدی شیرزاد  تدوین کننده:

 سیبنی

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

اهداف رئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

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

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «قیقهد»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 امتحان عملی

 

 :دانشجو باید بتواند

ر د یشاتآزما یهبتواند کل یددانشجو با  -1

 را انجام دهد. ارتباط با آزمایشگاه هیدرولیک

 

 شناختی

 

 

 

 
 

 

 دانش

 

 

 
 

- 
 

  کار با دستگاه های

 هیدرولیکی

 طرح سوال 

  پاسخگوئی به

 سواالت

 انجام تکالیف 

 اه های دستگ

 هیدرولیکی
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 1372. تهران یاسازمان آب و برق منطقه
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 جلسه 1 مدت جلسه: کالس عرصه آموزش:   تاریخ تنظیم:


