
 بهذاضت دانطکذه

 بْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی: طرح درس

 ٍ اهاکي ػوَهی بْذاضت هسکي ػنواى درس :

 هحیظبْذاضت پیَستِ هٌْذسی کارضٌاسی  پٌجنداًطجَیاى تزم  :هخبطببى

 ّا ضٌبِ 10-12  سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:                   ًظزی ٍاحذ 1 تؼذادواحذ:

 95 -96سال تحصیلی  اٍلیوسال ً ّفتِ اٍل 8 دٍضٌبِرٍسّای 10:15الی  8:15ػت اس: زهبى ارائه درس

 هٌْذسی بْذاضت هحیظ( Ph.D) دکتزی تخصصی -دکتز اهیزحسیي ًافذ :هذرس

 ضیوی ػوَهی -فیشیک ػوَهی :پیص نیبز سودر

 

 هذف کلی درس :

هسکي غیز بْذاضتی، کٌتزل  آضٌائی با اصَل بْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی، اثزات ٍ هخاعزات ًاضی اس

 اهاکي ػوَهی ٍ ضٌاخت هقزرات

 اهذاف کلی جلسبت: )جهت هر جلسه یک هذف(

 اّذاف درس، سزفصل درس،  تؼزیف هسکي ٍ هسکي بْذاضتی -1

 ػَاهل فیشیکی، ضیویائی ٍ بیَلَصیکی هشاحن در هسکي -2

 استاًذاردّای ػَاهل فیشیکی در هسکي بْذاضتی -3

 ساختواى اًَاع آالیٌذُ ّای َّای داخل -4

 هْوتزیي اهاکي ػوَهی ٍ ضَابظ هزبَط بِ آًْا -5

 هقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای استخزّا ٍ گزهابِ ّای ػوَهی -6

 )بیوارستاى، سًذاى، ّتل ٍ رستَراى( هقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای بزخی دیگز اس اهاکي ػوَهی -7

 )هساجذ، هذارس ٍ.....( یهقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای بزخی دیگز اس اهاکي ػوَه -8

 هذف کلی جلسه اول:

  را بیاى کٌٌذ.اّذاف درس، سزفصل درس،  تؼزیف هسکي ٍ هسکي بْذاضتی داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 را تؼزیف کٌٌذ.هسکي ٍ هسکي بْذاضتی داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-1

 تَضیح دٌّذ.را  ًاهٌاسبهسکي  هطکالت ًاضی اس سًذگی درداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-2

 را تَضیح دٌّذ.اصَل بْذاضت هسکي داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-3

 هذف کلی جلسه دوم:

  را تطزیح کٌٌذ. ػَاهل فیشیکی، ضیویائی ٍ بیَلَصیکی هشاحن در هسکيداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 را ًام ببزًذ.ػَاهل بیَلَصیکی هشاحن در هسکي داًطجَیاى بتَاًٌذ هٌابغ  -1-1

را ػَاهل فیشیکی هثل: ًَر، حزارت، رعَبت، سز ٍصذا، پزتَّا ٍ ... در ساختواى َیاى بتَاًٌذ داًطج -1-2



 عبقِ بٌذی کٌٌذ.

 را تَضیح دٌّذ. ضیویائی هَرد استفادُ در هسکياس هَاد  داًطجَیاى بتَاًٌذ خصَصیات ّز عبقِ -1-3

 

 هذف کلی جلسه سوم:

 را بیاى کٌٌذ. کي بْذاضتیاستاًذاردّای ػَاهل فیشیکی در هسداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

 را تَضیح دٌّذ.ضزایظ هٌاسب اس ًظز ػَاهل فیشیکی در هسکي داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-1

 را تَضیح دٌّذ.اصَل کٌتزل خغزات بْذاضتی در هسکي ٍ اهاکي ػوَهی داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-2
 

 هذف کلی جلسه چهبرم:

  را تطزیح کٌٌذ. َّای داخل ساختواىاًَاع آالیٌذُ ّای داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبرم:

 را تَضیح دٌّذ.آلَدگیْای هَجَد در َّای داخل ساختواى داًطجَیاى بتَاًٌذ اًَاع  -1-1

 دٌّذ. تَْیِ هٌاسب در هسکي، اًَاع رٍضْای تَْیِ را ضزحداًطجَیاى بتَاًٌذ با تَجِ بِ اّذاف  -1-2

 هذف کلی جلسه پنجن:

 را تَضیح دٌّذ. هْوتزیي اهاکي ػوَهی ٍ ضَابظ هزبَط بِ آًْاذ داًطجَیاى بتَاًٌ -1

 اهذاف ویژه جلسه پنجن:

کلیاتی در هَرد اهاکي ػوَهی هثل هذرسِ، پارک، ّتل، بیوارستاى ٍ ....بیاى داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-1

 .کٌٌذ

بیاى  ااصَل بْذاضت هذارس ٍ هقزرات ٍ استاًذاردّای کالس درس ٍ کتابخاًِ رداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-2

 کٌٌذ.

  

 آزهوى هیبى دوره )بب هوبهنگی اداره آهوزش(
 

 هذف کلی جلسه ضطن:

  را بیاى کٌٌذ. هقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای استخزّا ٍ گزهابِ ّای ػوَهیداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

 را تَضیح دٌّذ. استخزّای ضٌااًَاع خصَصیات ّز یک اس  داًطجَیاى بتَاًٌذ -1-1

 داًطجَیاى بتَاًٌذ بیواریْای هٌتقلِ اس عزیق استخزّای ضٌا را ًام ببزًذ. -1-2

 کٌٌذ. تطزیحرا اصَل بْذاضتی در استخزّا ٍ ضٌاگاّْای ػوَهی داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-3

 را ًام ببزًذ. اصَل بْذاضتی در حواهْای ػوَهیداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-4

 

 هذف کلی جلسه هفتن:

بخص ) را بیاى کٌٌذ. هقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای بزخی دیگز اس اهاکي ػوَهیداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 اٍل(

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

 را تَضیح دٌّذ.اصَل بْذاضتی در بیوارستاًْا داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-1

 تَضیح دٌّذ.را  ًحَُ کٌتزل ٍ جلَگیزی اس ػفًَتْای بیوارستاًیداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-2

 را تَضیح دٌّذ.اصَل بْذاضتی در سًذاًْا ٍ آسایطگاّْا ٌذ داًطجَیاى بتَاً -1-3



 را تَضیح دٌّذ.اصَل بْذاضتی در ّتلْا ٍ رستَراًْا داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-4

 

 هذف کلی جلسه هطتن:

بخص ) را بیاى کٌٌذ.هقزرات ٍ استاًذاردّای السم بزای بزخی دیگز اس اهاکي ػوَهی داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1

 (دٍم

 هطتن: اهذاف ویژه جلسه

 را تَضیح دٌّذ.اصَل بْذاضتی در هساجذ ٍ آراهستاًْا داًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-1

 را تَضیح دٌّذ.کٌتزل خغزات بْذاضتی در سایز اهاکي ػوَهی هْن داًطجَیاى بتَاًٌذ ًحَُ  -1-2

 را تَضیح دٌّذ. آئیي ًاهِ ّای هَجَد بزای باسدیذ اس اهاکي ػوَهیداًطجَیاى بتَاًٌذ  -1-3

 تَضیح دٌّذ. بزای باسدیذ اس اهاکي ػوَهی 13آئیي ًاهِ هادُ ر هَرد داًطجَیاى بتَاًٌذ د -1-4

 

 هذف کلی جلسه نهن:

 ییاهتحاى ًْا -1

 اهذاف ویژه جلسه نهن:

 جوغ بٌذی هغالب ٍ ارسضیابی -1-1

 

 در پبیبى دانطجو قبدر ببضذ

 را بیاى ًوایذ. ضزایظ هسکي بْذاضتیرا تؼزیف کزدُ ٍ  بْذاضت هسکي -1-1

 را تطزیح کٌذ. َلَصیکی هشاحن در هسکيػَاهل فیشیکَضیویائی ٍ بی -1-2

 را تَضیح دّذ. استاًذاردّای هزبَط بِ بخطْای هختلف هسکي -1-3

 استاًذاردّای هزبَط بِ اهاکي ػوَهی هختلف را بیاى ًوایذ.  -1-4

 

 هنببغ:
1- Salvato. J.A. (2003). “Environmental engineering and sanitation; John Wiley; 

New York. 

 (. بْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی ، چاپ اٍل، اًتطارات آثار سبحاى.1385ری ٍ ػلی اکبز بابائی )هْذی هختا -2

(، راٌّوای بْذاضت هحیظ بیوارستاى: رٍضْای هٌْذسی بْذاضت در کٌتزل 1380دّقاًی، هحوذ ّادی ) -3

 هیکزٍارگاًیسوْا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخٌزاًی، بحث گزٍّی روش تذریس:

 ٍیذئَ پزٍصکتَر -ٍایت بزد وسبیل آهوزضی :

 

 سنجص و ارزضیببی

 ساػت تاریخ سْن اس ًوزُ کل)بز حسب درصذ( رٍش آسهَى

  پایاى تزم 80 کتبی آسهَى پایاى تزم

حضَر فؼال در 

 کالس

هطارکت در 

 بحثْای گزٍّی

 

  در عَل تزم 20

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 حضَر هزتب ٍ بِ هَقغ در کالس  -1

 ی گزٍّیهطارکت در بحثْا -2

 اًجام تکالیف ارائِ ضذُ -3

 دکتز حسیٌی دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول          دکتز پیزصاحب نبم و اهضبی هذیر گروه:     دکتز ًافذ نبم و اهضبی هذرس:

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 



 بْذاضت هسکي ٍ اهاکي ػوَهی :زهبنبنذی درسجذول 

 10:15الی  8:15ػت ضٌبِ ّا سادٍ روز و سبػت جلسه :                                    

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

1 22/6/1395 
 

هسکي ٍ هسکي  فیاّذاف درس، سزفصل درس،  تؼز

 یبْذاضت

 دکتز اهیزحسیي ًافذ

2 29/6/1395 
 

هشاحن در  یکیَلَصیٍ ب یائیویض ،یکیشیػَاهل ف

 هسکي

 دکتز اهیزحسیي ًافذ

3 5/7/1395 
 

 دکتز اهیزحسیي ًافذ یدر هسکي بْذاضت یکیشیػَاهل ف یاستاًذاردّا

4 12/7/1395 
 

 دکتز اهیزحسیي ًافذ داخل ساختواى یَّا یّا ٌذُیاًَاع آال

5 19/7/1395 
 

 دکتز اهیزحسیي ًافذ بظ هزبَط بِ آًْاٍ ضَا یاهاکي ػوَه يیهْوتز

  آزهوى هیبى دوره )بب هوبهنگی اداره آهوزش(  

6 26/7/1395 
 

استخزّا ٍ گزهابِ  یالسم بزا یهقزرات ٍ استاًذاردّا

 یػوَه یّا

 دکتز اهیزحسیي ًافذ

7 3/8/1395 
 

اس اهاکي  گزید یبزخ یالسم بزا یهقزرات ٍ استاًذاردّا

 یػوَه

 ًافذ دکتز اهیزحسیي

8 10/8/1395 
 

اس اهاکي  گزید یبزخ یالسم بزا یهقزرات ٍ استاًذاردّا

 )اداهِ( یػوَه

 دکتز اهیزحسیي ًافذ

9 28/10/1395 
 

 دکتز اهیزحسیي ًافذ ییاهتحاى ًْا

 


