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 بسوه تعبلی  
 دانطگبه علوم پسضکی کرهبنطبه

 بهذاضت دانطکذه

 بهذاضت هحيطگروه آهوزضی 
 (Course Planطرح درس )

 تْذاضت آبنبم درس: 

  1: )یا سْن استاد اص ٍاحذ(تعذادواحذ: تْذاضت ػوَهی پيَستًِاکاسضٌاسی هقطع: 

 ًظشی نوع درس: جلسِ( 8)ساػت   17هذت زهبى ارائه درس: 

    95-96 اٍل :ًيوسال       10تا  8 :سبعت      ضٌثِ سِ:   روز    ارائه درس: زهبى

 ًذاسد پيص نيبز: 10-8سبعت پبسخگویی به سواالت فراگير:

 دکتش سيذ ػليشضا هَسَیهذرس: 

 

  هذف کلی درس:

 ی ّا تصَست کلیهطکالت ًاضی اص آًْا ٍ ساُ جلَگيشی اص ایي آلَدگ ٍ آلَدگی آب تا داًطجَیاى ًوَدى آضٌا

 اهداف ويژه:

 در پایان ایه ديره اوتظار مي ريد فراگیر با مفاهیم زیر آشىایي ي شىاخت پیدا وماید:

 
 ٍ تاثيش آًْا تش تيواسیْای ًاضی اص هصشف آب ًاسالن آب، ضيويایی ٍ تيَلَطیکی خَاظ فيضیکی -1

 ٍ...( سٍش ّای اصالح خَاظ فيضیکی آب ) حزف رسات، سًگ، تَ ٍ هضُ -2

 الح خَاظ ضيويایی آب) فلَئَس صًی ٍ فلَئَس صدایی، حزف آّي ٍ هٌگٌض(اص -3

   ، خصَصيات آب هخاصى ٍ سذ ّاتشسسی ػَاهل هغزی ضذى دسیاچِ ّا -4

 ٍ سالن ساصی آب آضاهيذًی  گٌذصداییسٍش ّای  -5

 تْساصی سٍدخاًِ -6

 سالن ساصی آب استخشّا -7

 تاهيي آب دس ضشایط تحشاى -8

 ائه دروسمحتوای آموزش و ترتيب جلسات ار

 ّای ًاضی اص هصشف آب ًاسالن خَاظ فيضیکی، ضيويایی ٍ تيَلَطیکی آب ٍ تاثيش آًْا تش تيواسی جلسه اول:

 دانطجو ببیذ بتوانذ: 
 .سا تياى کٌذٍ اثشات ًاهطلَب ًاضی اص آالیٌذُ ّای فيضیکی تش سالهت خَاظ فيضیکی آب  -1

 .سا تياى کٌذتش سالهت  ضيوياییی ٍ اثشات ًاهطلَب ًاضی اص آالیٌذُ ّاآب  ضيوياییخَاظ  -2

 .سا تياى کٌذتش سالهت  ػَاهل پاتَطىٍ اثشات ًاهطلَب ًاضی اص آب  تيَلَطیکیخَاظ  -3

 

 
 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه



 2 

 سٍش ّای اصالح خَاظ فيضیکی آب ) حزف رسات، سًگ، تَ ٍ هضُ ٍ...( :دومجلسه 

 دانطجو ببیذ بتوانذ: 
 سا تياى کٌذ. آبسٍش ّای کاّص هَاد هؼلق  -1

 سًگ سا اص آب تياى کٌذ.سٍش ّای حزف  -2

 سٍش ّای حزف ػَاهل ایجاد تَ سا اص آب تياى کٌذ. -3

 سٍش ّای حزف ػَاهل ایجاد هضُ سا اص آب تياى ًوایذ.  -4

 

 حزف آّي ٍ هٌگٌض( ی،ٍ فلَئَس صدای یآب) فلَئَس صً یاصالح خَاظ ضيويای :سوم جلسه

 دانطجو ببیذ بتوانذ:
 سا تياى کٌذ. آب سایذاصالح فلَسٍش ّای  .1

 تياى کٌذ.سا آب  اصالح سختیٍش ّای س .2

 تياى کٌذ.سا آب  آّي ٍ هٌگٌضسٍش ّای حزف  .3

 

   تشسسی ػَاهل هغزی ضذى دسیاچِ ّا، خصَصيات آب هخاصى ٍ سذ ّا :چهبرمجلسه 

 دانطجو ببیذ بتوانذ: 
 ػَاهل هغزی ضذى دسیاچِ سا تياى کٌذ. .1

 کٌتشل ػَاهل هغزی ضذى دسیاچِ ّا سا تياى کٌذ. سٍش ّای  .2

 ًَاع دستِ تٌذی سذ ّا سا تياى ًوایذ. ا .3

 سا تياى کٌذ.سٍش ّای کٌتشل تْذاضتی آب هخاصى ٍ سذّا  .4

 

 سٍش ّای گٌذصدایی ٍ سالن ساصی آب آضاهيذًی :پنجنجلسه 

 دانطجو ببیذ بتوانذ:
 اًَاع گٌذصدا ٍ خصَصيات آًْا سا ًام تثشد. .1

 فشایٌذ گٌذصدایی تا کلش سا تياى ًوایذ. .2

 .سٍش گٌذصدایی تا اصٍى ٍ دیگش تشکيثات گٌذصدا سا تياى ًوایذ .3

 

 سالن ساصی آب استخشّا :هفتنجلسه  

 دانطجو ببیذ بتوانذ:
 کيفيت آب استخشّا سا تياى ًوایذ. .1

 اًَاع سٍش ّای سالن ساصی آب استخشّا سا تياى ًوایذ. .2

 

 تاهيي آب دس ضشایط تحشاى :هطتنجلسه 

 دانطجو ببیذ بتوانذ: 
 ای تاهيي آب دس ضشایط اضطشاسی سا تياى ًوایذ.سٍش ّ .1

 سٍش سالن ساصی آب دس ضشایط تحشاى سا تياى ًوایذ. .2

 استاًذاسدّای تاهيي آب سالن دس ضشایط تحشاى سا تياى ًوایذ. .3
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 روش تدريس)آموزش(:

 سخٌشاًی -1

 سخٌشاًی تا اسائِ پاٍسپَیٌت -2

 پخص فيلن   -3

 پشسص ٍ پاسخ -4

 آبتصفيِ خاًِ تاصدیذ اص  -5

 کالس و انتظارات از دانطجو: مقررات

 حضَس هشتة ٍ تِ هَقغ سش کالس -1

 کالس دسس  یّا ضشکت دس تحث  -2

 اسائِ ضذُ یٌاتاًجام توش -3

 تشم ياىاهتحاى هضشکت دس  -4

 تشم یاىاهتحاى پاضشکت دس  -5

  اسائِ پشٍطُ -6

 يا سنجص دانطجو: ینحوه ارزياب

 

 روش آزهوى
 سهن از نوره کل

 )بر حسب درصذ(
 سبعت تبریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// 5 کتثی کَئيض

  % هطالة 50تؼذ اص اتوام  20 کتثی تشم آصهَى هياى 

   60 کتثی آصهَى پایاى تشم

 حضَس فؼال دس کالس

 ضشکت دس کالس

 ضشکت دس تحث گشٍّی 

 پشسص ٍ پاسخ
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  طَل دٍسُدس  10 سخٌشاًی  اسائِ پشٍطُ
 

 ضی:منابع آموز
 اصَل، کيفيت ٍ تصفيِ آب ٍ فاضالب، تاليف دکتش هحوذ ضشیؼت پٌاّی، اًتطاسات داًطگاُ تْشاى. -1

 تْذاضت هحيط دس تحشاى ) آتشساًی ٍ دفغ فاضالب(، تاليف دکتش سيذ ػليشضا هَسَی، اًطاسات داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ. -2

 

 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول   وه:              نبم و اهضبی هذیر گر      نبم و اهضبی هذرس:          

 : تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل    تبریخ تحویل:                        
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 آبتْذاضت : جذول زهبنبنذی درس

 8-10ضٌثِ سه روز و سبعت جلسه :

 هذرس هوضوع هر جلسه تبریخ جلسه

 دکتش هَسَی ّای ًاضی اص هصشف آب ًاسالن تيَلَطیکی آب ٍ تاثيش آًْا تش تيواسیخَاظ فيضیکی، ضيويایی ٍ   23/6/95 1

 یدکتش هَسَ سٍش ّای اصالح خَاظ فيضیکی آب ) حزف رسات، سًگ، تَ ٍ هضُ ٍ...( 30/6/95 2

 یدکتش هَسَ ض(اصالح خَاظ ضيويایی آب) فلَئَس صًی ٍ فلَئَس صدایی، حزف آّي ٍ هٌگٌ 6/7/95 3

 یدکتش هَسَ تشسسی ػَاهل هغزی ضذى دسیاچِ ّا ، خصَصيات آب هخاصى ٍ سذ ّا   13/7/95 4

 یدکتش هَسَ سٍش ّای گٌذصدایی ٍ سالن ساصی آب آضاهيذًی 27/7/95 5

 یدکتش هَسَ تْساصی سٍدخاًِ 4/8/95 6

 یدکتش هَسَ سالن ساصی آب استخشّا 11/8/95 7

8 18/8/95 
 یدکتش هَسَ تحشاى ب دس ضشایطتاهيي آ

9 - 
 دکتش هَسَی جلسِ اهتحاى

 
 

 

 

 

 

  


