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ّاای هَجاَد در    کِ با تَجِ بِ اًَاع آالیٌدُ هحيط هی باشدبْداشت  احث اصلی هٌْدسییکی از هب هدیریت پسواًد مقدمه:

ّای پسواًد ٍ عٌاصر هَظف در ایي سيستن هَرد تَجاِ   سيستنشٌبسبيی دقيق   طلبد. در ایي درس  ای را هی پسواًد تَجِ ٍیژُ

 شَد. برداری ًيس پرداختِ هی بِ هَضَع طراحی ٍ ًگْداری ٍ بْرُگيرد. در اداهِ  قرار هی

هدیریت پساواًد ٍ عٌاصار هَظاف آى ٍ آشاٌایی باا طراحایا ًگْاداری ٍ        سيستن توام هراحل  دقيق شٌاسایی :کلی هدف

 تَجِ بِ ًکات فٌی ٍ اقتصادی ّا با  برداری ایي سيستن بْرُ

 :بتَاًد بایدداًشجَ در پایاى دٍرُ  :اهداف ویژه

 يبى کٌذ.پسوبًذ را ث فيسيکی، شيويبيی ٍ زيستی ّبی هٌشأ، ترکيت ٍ ٍيسگی -

 هيساى تَليذ پسوبًذ ٍ ًورُ فرهَالسيَى پسوبًذ را هحبسجِ ًوبيذ. -

 .آٍری پسوبًذ را حل ًوبيذ آٍری پسوبًذ را تَصيف ًوَدُ ٍ هسبئل هرثَط ثِ جوغ ّبی جوغ رٍش -

آٍری پسقوبًذ را هحبسقجِ    ّقبی جوقغ   اجسای هرثَط ثِ جوغ آٍری را ثيبى ًوَدُ ٍ آًبليس اقتصقبدی رٍش  -

 ًوبيذ.

 ٌبسی اًتخبة هحل دفي پسوبًذ را تَضيح دّذ.رٍش ش -

 فرايٌذ دفي پسوبًذ را تَضيح دّذ. -

 هحصَالت جبًجی هحل دفي پسوبًذ )شيراثِ ٍ گبز( را هشخص کردُ ٍ کويت آًْب را هحبسجِ ًوبيذ. -

 ثيبى کٌذ.را اصَل هٌْذسی در طراحی دفي ثْذاشتی پسوبًذ  -

 

 



 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 جلساتاهداف  موضوع جلسه

1 
هعارفِا ارزشيابی آغازیيا تبييي 

 اّداف

، جبيبثی ٍ تجييي در هقطغ قجلی اطويٌبى از داشتي پيشٌيبزّبی الزم

 اًتظبرات 

 کبرشٌبسی ارشذهؼرفی درس ٍ ضرٍرت آى ثرای داًشجَيبى 

 يبدآٍری ػٌبصر هَظف پسوبًذ

2 
ّبی  هٌشأ، ترکيت ٍ ٍيسگی

فيسيکی، شيويبيی ٍ زيستی 
 پسوبًذ

 هٌبثغ تَليذ پسوبًذ را ثيبى کٌذ.

 اًَاع پسوبًذ را تَضيح دّذ.

 کويت ٍ کيفيت پسوبًذ )شْری( را ثيبى کٌذ.

3 
هحبسجِ هيساى تَليذ پسوبًذ ٍ 

 ًورُ فرهَالسيَى پسوبًذ
هيساى تَليذ پسوبًذ ٍ ًورُ فرهَالسيَى پسقوبًذ را هحبسقجِ   

 ًوبيذ

 آٍری پسوبًذ جوغ 4
 را تَصيف ًوبيذ.آٍری پسوبًذ  ّبی جوغ رٍش

 آٍری پسوبًذ را حل ًوبيذ. هسبئل هرثَط ثِ جوغ

5 
آٍری  آًبليس اقتصبدی جوغ

 پسوبًذ

 اجسای هرثَط ثِ جوغ آٍری را ثيبى ًوبيذ.

آٍری پسقوبًذ را هحبسقجِ    ّقبی جوقغ   آًبليس اقتصبدی رٍش

 ًوبيذ.

6 
رٍش شٌبسی اًتخبة هحل دفي 

 پسوبًذ
 يح دّذرٍش اًتخبة هحل دفي پسوبًذ را تَض

 فرايٌذ دفي پسوبًذ 7

 فرايٌذ دفي پسوبًذ را تَضيح دّذ.

هحصَالت جبًجی هحل دفي پسوبًذ شبهل شيراثِ ٍ گبز را 

 ثِ طَر کبهل تَضيح دادُ، هقذار آًْب را هحبسجِ ًوبيذ

 اصَل هٌْذسی در دفي ثْذاشتی 8

رٍشْبی کٌترل ٍ ًصفيِ هحصَالت جبًجی دفقي پسقوبًذ را تَضقيح    
 دّذ.

هٌْذسی در طراحی دفي ثْذاشقتی پسقوبًذ را ثيقبى     اصَل 

 کٌذ.

 - آزهَى تراکوی 9
 

 َا بىا بٍ اقتضای مًضًع تذریس ي سایر ريشحل تمریه پاسخ، سخىراوی  پرسش ي روش تدریس:   

 دَىذٌ  پیش سازمانالگوی تدریس: 



  ي قلم وًری دیتا پريژکتًريایت برد، ماژیک، کامپیًتر، منابع مورد نیاز: 

 

 :ظایف و تکالیف دانشجوو

 حضَر ثِ هَقغ در کالس درس -0

 حفظ ًظن ٍ اًضجبط ٍ رػبيت شئًَبت داًشجَيی -2

 ِ شذُ در جلسبت قجلی هطبلؼِ هطبلت اراي -3

 هطبلؼِ هٌبثغ قجل از حضَر در کالس -4

 ٍ رًٍذ تذريس هشبرکت فؼبل در فؼبليت ّبی کالسی -5

 حل توريي ّبی ارايِ شذُ -6

 شٌْبدّب ٍ اًتقبدات سبزًذُارائِ پي -6

   حضَر در آزهَى -7

 

 دانشجو:ارزشیابی روش 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت
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 06 81 آزهَى تراکوی 

 21 011 جوغ
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