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  (Course Plan)طرح دوره

 ۱۳۹۹/ 7/ ۱ :تاريخ ارائه درس ۱۴۰۰-۱۳۹۹:   سال تحصيلي

 ساناز حمزه  سرکار خانم مهندس  : نام مدرس بهداشت عمومي  کارشناسي   :رشتهمقطع/ 

  :تعداد دانشجو واحد(    1)  2بهداشت محیط :  )واحد( درسنام 

 جلسه   8-يک ساعت و نيم  :  تعداد جلسات / مدت کالس ۱۴۰۰-۹۹ اول  نيسمال :   ترم

 

 منابع درس:
 درسنامه جامع تکنولوژی آب و فاضالب. تهران: انتشارات سماط( 1231)ززولی، محمدعلی و بذرافشان، ادریس.  

 
دآخرین انتشار موادزائدجام-قاسمعلی عمرانی . 

 

 :امکانات آموزشي

 بستر اسکای روم جهت برگزاری کالس آنالين   -

 ا جهت توليد محتوای کالس آفالين نرم افزار کمتازي -  

 :  مطالب درسکلي رئوس 

 شیمیایی وبیولوژیکی فاضالب و زباله  -شنایی با ویژگیهاومشخصات فیزیکی ا -

 آشنایی با روشهاي دفع بهداشتی وتصفیه پساب وپسماند  - 

 آشنایی با خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی فاضالب وزباله   - 
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   :هدف کلي درس

-زباله  ترکیب–فاضالب    ودفع  تصفیه   ساده  وراههاي  برمحیط   فاضالب  اثرات-ها  فاضالب  وکیفی   کمی   تغییرات –دانشجویان با فاضالبها  آشنایی  

 باله ز دفع  بهداشتی روشهاي به وآشنایی  زباله ونگهداري  آوري جمع  بهداشتی طروق

 

 -روش آموزش:
 )...پوینت، ویدئوهاي آموزشی وپاور)به روش سخنرانی و با بهرهگیري از وسایل کمک آموزشی  
 

 اجرای درس: شيوه

 پرسش و پاسخ -

 بحث گروهي  -

 
 

 
 

 ی ارزشيابي نحوه

 نمره حضور غیاب   1

 نمره میان ترم   9

 نمره پایان ترم   10
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تاريخ 
برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
 

 روش تدريس  
 

وسايل کمک 
 آموزشي 

 
 اهداف  حيطه 

 جلسه اول 

 درس، سرفصل درس، اهداف انبی

 بیان درس ارزشیابی و تدریس نحوه

 بر مقدمه اي دانشجویان وظایف

 فاضالب 

سخنرانی و پرسش و  
پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  
مجازي )اسکاي 
 روم ، نوید .....( 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید بتواند انواع فاضالب ، خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی فاضالب و  

 ت بیولوژیکی فاضالب را به طور کامل تشریح نماید خصوصیا

 جلسه دوم
سخنرانی ، پرسش و   تصفیه فاضالب

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

دانشجو باید بتواند روش هاي تصفیه فاضالب ، اهمیت تصفیه فاضالب را به طور   شناختی و عاطفی 

 کامل تشریح نماید. 

 

 جلسه سوم 

سخنرانی و پرسش و   تصفیه فاضالب

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید بتواند روش هاي تصفیه فاضالب ، اهمیت تصفیه فاضالب را به طور  

 کامل تشریح نماید. 

 جلسه چهار 
سخنرانی و پرسش و   پساب و لجن فاضالب 

حتوي پاسخ و م

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید بتواند روش هاي دفع پساب و هضم لجن فاضالب را به طور کامل تشریح  

 نماید 

 جلسه پنجم
سخنرانی و پرسش و   استفاده مجدد از پساب

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

 اختی و عاطفی شن
قابلیت استفاده از پسابها و آبهاي برگشتی در مصارف مختلف را دانشجو باید بتواند  

 بطور کامل تشریح نماید. 

 جلسه ششم 
سخنرانی و پرسش و   پسماند 

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

 شناختی و عاطفی  
تشریح دانشجو باید بتواند : تعریف مواد زائد جامد، انواع پسماند ، را به طور کامل 

 نماید. 
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 جلسه هفتم
سخنرانی و پرسش و   مدیریت پسماند )مواد زائد جامد( 

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید بتواند : مدیریت مواد زائد جامد، طبقه بندي ،عناصر موظف در مدیریت  

 پسماند را بطور کامل تشریح نماید.

 جلسه هشتم
سخنرانی و پرسش و   دفع پسماند 

پاسخ و محتوي 

 آموزشی 

پلت فرم  

مجازي )اسکاي 

 روم ، نوید .....( 

 شناختی و عاطفی 
دانشجو باید بتواند انواع روش هاي دفع زباله ، مزایا و معایت هر کدام از روش ها را  

 بیان نماید. 

 


