
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد 2ترم  گروه فراگير :                                                             برنامه ایمنی آب : عنوان درس 

 رویا پیروی نام استاد :                                                                                1398-99دوم     :نيمسال 

 2تعداد واحد :                                                                 دوشنبه     روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبیین انتظارات _ارزشیابی آغازین   _معارفه اول  

 و مقررات نیقوان دگاهیاز د یدنیآب آشام یمنیبرنامه ا دوم

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 دهد. حیا توضر یدنیآب آشام یمنیو مقررات برنامه ا نیقوان

 .دهد حیرا توض یدنیآب آشام یمنیدر برنامه ا یسازمان بهداشت جهان یدگاههاید

 را شرح دهد. یدنیآب آشام یمنیاهداف برنامه ا چارچوب مفهومی توسعه و اجرای یك برنامه ایمنی آب سوم

 دهد. حیدر سالمت را توض یدنیآب آشام یمنیبرنامه ا تیاهم

 دنیاستحکام بخش یآب و روشها یمنیبرنامه ا یها یریپذ بیآس چهارم

 به برنامه

را شرح  به برنامه دنیاستحکام بخش یآب و روشها یمنیبرنامه ا یها یریپذ بیآس

 دهد.

 بهره پایش موجود، آبرسانی سامانه ارزیابی سازی، آماده مراحل پنجم

 آب ایمنی برنامه بهبود و بازخورد و ارتباط و مدیریت برداری،

 و مدیریت برداری، بهره پایش موجود، آبرسانی سامانه ارزیابی سازی، مادهآ مراحل

 توضیح دهد. آب ایمنی برنامه بهبود و بازخورد و ارتباط

 بهره پایش موجود، آبرسانی سامانه ارزیابی سازی، آماده مراحل ششم

  آب ایمنی برنامه بهبود و بازخورد و ارتباط و مدیریت برداری،

 و مدیریت برداری، بهره پایش موجود، آبرسانی سامانه ارزیابی زی،سا آماده مراحل

 توضیح دهد. آب ایمنی برنامه بهبود و بازخورد و ارتباط

 یتهایبر اهم فعال دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها هفتم

 آن یاجرا شوند و چالشها دیکه با یدیکل

اجرا  دیکه با یدیکل یتهایر اهم فعالب دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها

 را شرح دهد. آن یشوند و چالشها

 یتهایبر اهم فعال دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها هشتم

 آن یاجرا شوند و چالشها دیکه با یدیکل

اجرا  دیکه با یدیکل یتهایبر اهم فعال دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها

 را شرح دهد. آن یشوند و چالشها

 یتهایبر اهم فعال دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها نهم

 آن یاجرا شوند و چالشها دیکه با یدیکل

اجرا  دیکه با یدیکل یتهایبر اهم فعال دیآب با تاک یمنیبرنامه ا یآموزش یمدول ها

 را شرح دهد. آن یشوند و چالشها

 ستهایموجود شامل جداول، چك ل یاستفاده از ابزارها یچگونگ دهم

 آنها یساز یو فرم ها و نحوه بوم

 

و فرم ها و نحوه  ستهایموجود شامل جداول، چك ل یاستفاده از ابزارها یچگونگ

 را توضیح دهد. آنها یساز یبوم

 

از مراحل  كیهر  نهیدر زم یالملل نیو ب یمل اتیتجرب یبرخ مرور يازدهم

 برنامه یاجرا

 

را بتواند  برنامه یاز مراحل اجرا كیهر  نهیدر زم یالملل نیو ب یمل اتیتجرب یبرخ

 شرح دهد.

 

 نیو انتخاب مناسب تر سكیر یابیمتداول ارز یروشها یبررس دوازدهم

 روش

 

 را نام ببرد   سكیر یابیمتداول ارز یروشها

 را بتواند انتخاب کند. روش نیمناسب تر 

 

 را شرح دهد. سكیر یده ازیامت سیرمات سكیر یده ازیامت سیماتر سيزدهم

 مجدد یابیو ارز سكیر یبند تیاولو چهاردهم

 

 آن را شرح دهد. مجدد یابیو ارز سكیر یبند تیاولو

 

 آب یمنیبرنامه ا تیفیک نیبرنامه با استفاده از ابزار تضم یابیارز پانزدهم

 

 را شرح دهد. بآ یمنیبرنامه ا تیفیک نیبرنامه با استفاده از ابزار تضم یابیارز

 

 هیبرنامه و ارا ییاجرا یدر گام ها تیفیک نیاستفاده از ابزار تضم شانزدهم

 گزارش

 استفاده نماید.برنامه  ییاجرا یدر گام ها تیفیک نیاز ابزار تضمبتواند 

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشیابی تراکمی هفدهم



 

 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  

 کارشناسی ارشد 2ترم  گروه فراگير :                                                                برنامه ایمنی آب     عنوان درس :

 رویا پیروی نام استاد :                                               1398-99دوم           نيمسال :

 طراحی تصفیه خانه آب :  پيشنياز                                                                                     2              تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 دارنـد آشـامیدنی آب کیفیـت بر نظارت سنتی های روش که هایی نارسایی و مشکالت شناخت . 

 آشامیدنی آب ایمنـی برنامـه اجـزاء و مبـانی شـناخت . 

 مرتبط مقررات و قوانین و کشور اجرایی ساختار به توجه با کشور روستایی و شهری جوامع در آن اجرای ضرورت با کامل شناییآ. 

 

 :اهداف ويژه 

 :دانشجویان باید بتوانند

 کند توصیف را آب ایمنی برنامه اجرای و توسعه فرآیند گانه یازده کلیدی مراحل. 

 دهد شرح را آن احتمالی های چالش و آن اجرای چگونگی گانه، هیازد مراحل از یك هر اهمیت دالیل. 

 دهد توضیح را گانه یازده مراحل اجرای شناسی روش. 

 نماید تحلیل خوبی به را شده انجام موردی مطالعات 

 
 

  روش تدريس 

خی جلسات استفاده از ویدئوهای آموزشی جهت درك آموزش در کالس درس به روش سـخنرانی و با بهره گیری از وسایل کمك آموزشی  انجام می گیرد. در بر

 صورت می گیرد.پرسش  حین تدریس هر جلسه  درخواهد شـد. به منظور افزایش اثربخشـی آموزش و نیز ایجاد انگیزه در دانشـجویان  بهتر مباحث تئوری نیز استفاده

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 های گروهی کالس توجه داشتن و پاسخ به سواالت و شرکت در بحث 

 هاارائه یکی از سرفصل 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

   نمره2حضور موثر در کالس درس 

   نمره2ارائه یکی از سرفصلهای درسی 

   نمره16آزمون پایان ترم 

 

 منابع مطالعه : 

  



 

 


