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 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزضی مهندسی بهداضت محيط

 

 

 1بهداضت محيط  نام درس:

 

 نوع درس: تئوری  11 کد درس:

 سبعت(11)تئوریواحد 1 نوع واحد:  1تعداد واحد: 

   نداردپیش نیبز:  سبعت 11 هدت تدریس:

 عووهیپیوسته بهداشت نب گروه هدف: کبرشنبسی

 هحل اجراء: دانشکده بهداشت

  1198-99  سبل تحصیلی:  رویب پیروی دکترهدرس:  
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 هدف کلی:

  راُ حذف آى ّاآلَدگی ّای آب ٍ داًشجَیاى تا آشٌایی 

 
 ژه:ياهداف و

 فراگیر:انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 را تَضیح دّذ. خَاص فیشیکی، شیویایی ٍ تیَلَصیکی آب داًشجَ تتَاًذ – 1

 را شزح دّذ. لَدگی شایع در آب ّای سطحی ٍ سیزسهیٌیهَارد آ داًشجَ تتَاًذ -2

 را ًام تثزد. عٌاصز جشئی ٍ خطزًاک در آب داًشجَ تتَاًذ -3

 را تَضیح دّذ. اًَاع رٍش ّای ًوًَِ تزداری داًشجَ تتَاًذ -4

 را شزح دّذ. رٍش ّای حذف اًَاع آلَدگی ّای شیویایی ٍ هیکزٍتی در آب داًشجَ تتَاًذ -5

 تَاًذ اقذاهات تْذاشتی آب در هَارد تحزاى را تَضیح دّذ.داًشجَ ت -6
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 :  ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 

  چزخِ آب، ٍیضگی ّای آب سالن ٍ اًَاع استاًذاردّاکلیاتی در هَرد  جلسة اول 

  ٍیضگی ّای فیشیکی،شیویایی ٍ  تیَلَصیکی آب ٍ استاًذاردّای آى ّا جلسه دوم

  اصز جشئی، فلشات سٌگیي ٍ دتزصًت ّا در آبعٌ       جلسه سوم

 (اصَل کلی تعزیف ٍ ًوًَِ تزداری ) جلسه چهبرم

 آى( اًَاع رٍش ّایًوًَِ تزداری ) جلسه پنجن

 تْذاشت رٍدخاًِ جلسه ششن

 تْذاشت استخزّا جلسه هفتن

 اًتخاب رٍش ّای تصفیِ آب جلسه هشتن

   ارائِ داًشجَیاى -اقذاهات تْذاشت آب در تحزاى  جلسه نهن

 س)آموزش(:يروش تدر

 تا استفادُ اس پاٍر پَیٌت تْیِ شذُ  سخٌزاًی -1   

 تحث ٍ هشارکت گزٍّی در ارائِ هطالة -2  

 اًجام تکالیف ارائِ شذُ  -3  

تهای( دانطجو:يف)فعاليف و تکاليوظا

 حضَر هزتة ٍ تِ هَقع سز کالط -1

 هثاحث کالسی ٍ گزٍّی ارائِ شذُ عال در هشارکت ف -2

 (Research)اًجام تکالیف ارائِ شذُ  -3

 ا سنجص دانطجو:يابی ينحوه ارز

 %66اهتحاى پایاى تزم     -1

 %26               ارائِ تحقیق  -2

 %26هشارکت فعال در تحث ّای کالط  -3
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 منابع آموزضی:

 هحوذ شزیعت پٌاّی، داًشگاُ تْزاىاصَل، کیفیت ٍ تصفیِ آب ٍ فاضالب،دکتز  -1

 هثاحث سزفصلدر ارتثاط تا  آب ٍ فاضالبًشزیات ساسهاى  -2

 استاًذاردّای هَسسِ استاًذارد ایزاى در سهیٌِ ّای هزتثظ تا سزفصل-3

 اصَل تصفیِ آب ٍ فاضالب، هزتضی حسیٌیاى -4

 اصَل تْذاشت هحیظ، حسي اهیز تیگی، اًتشارات رفیع -5

 




