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 طرح درس نظری 
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 شرح درس:

، كلرزني، ويژگي های آب سالم چگونگي دانش آموختگان با گذراندن سرفصل های مقرر اين درس با ويژگي های آب سالم چگونگي

و روش های صحيح نمونه كلرزني، ويژگي های مهم آب از نظر وجود عناصر مختلف و خواص فيزيکي و شيميايي آب، آشنا شده 

 برداری از آب و اصول و مقررات بهداشتي آب سالم را فرا خواهند گرفت.

 

  :كلي هدف

آشنا نمودن دانشجويان با آلودگي های آب و مشکالت ناشي از آنها و راه جلوگيری از اين آلودگي ها به صورت هدف كلي اين درس 

 مي باشد. كلي

 

 :اهداف رفتاری

 مزه را شرح دهد. و بو و رنگ حذف آب، ظاهری خواص اصالح سالم، آب های دانشجو ويژگي

 ها را بياموزد. روش ساير و اوزونيزاسيون كلرزني، آب، دانشجو ضدعفوني

 منگنز را بياموزد. و آهن و فلوئور حذف و فلورزني شيميايي، خواص دانشجو اصالح

 سنگين را شرح دهد. فلزات و آب در جزيي عناصر گيری، سختي و دانشجو سختي

 آب را ذكر كند. در شيميايي دانشجو مواد

 آب را توضيح دهد. در راديواكتيو آب و مواد در زا سرطان و تراتوژن موتاژن، ، مواد ها دانشجو دترژان

 طبيعي را بياموزد. پااليش و رودخانه پااليي خود رودخانه و ظرفيت بهداشت آب، های آلگ با دانشجو مبارزه
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 سطحي را بيان كند. های آب دفع جهت پساب استانداردهایدانشجو 

 آن را بداند. مخازن و سدها محافظت و دانشجو بهداشت

 آب را توضيح دهد. از ناشي های دانشجو بيماری

 نمونه را بداند. آلودگي مواقع در الزم اقدامات انجام و آب برداری نمونه صحيح دانشجو روش

 را شرح دهد. بحران مواقع در آب با رابطه در اوليه بهداشتي دانشجو اقدامات

 

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابي دانشجو:

 نمره 1آزمون ميان ترم:       نمره                  11نمره                     آزمون پايان ترم:  6پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 1حداكثر 

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار مي كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 رعايت اصول اخالق اسالمي، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.
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 اصول، كيفيت و تصفيه آب و فاضالب. تاليف دكتر محمد شريعت پناهي، آخرين انتشار

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

خانم  ويژگي های آب سالم، اصالح خواص ظاهری آب، حذف رنگ و بو و مزه 11-12  62/11/11 1

 زنگانه

6 11/16/11 11-12 خانم  ضدعفوني آب، كلرزني، اوزونيزاسيون و ساير روش ها 

 زنگانه

1 11/16/11 11-12 خانم  اصالح خواص شيميايي، فلورزني و حذف فلوئور و آهن و منگنز 

 زنگانه

0 10/16/11 11-12 خانم  و سختي گيری، عناصر جزيي در آب و فلزات سنگينسختي  

 زنگانه

1 61/16/11 11-12 خانم  دترژان ها در آبو مواد شيميايي در آب  

 زنگانه

2 12/11/11 11-12 خانم  تعطيلي رسمي 

 زنگانه

0 61/11/11 11-12 خانم  مواد موتاژن، تراتوژن و سرطان زا در آب 

 زنگانه

8 11/11/11 11-12 خانم  راديواكتيو در آبمواد  

 زنگانه

9 12/16/11 11-12 خانم  آزمون ميان ترم 

 زنگانه

11 11/16/11 11-12 خانم  مبارزه با آلگ های آب، بهداشت رودخانه 

 زنگانه

11 61/16/11 11-12 خانم  ظرفيت خود پااليي رودخانه و پااليش طبيعي 

 زنگانه

16 60/16/11 11-12 خانم  دفع آب های سطحياستانداردهای پساب جهت  

 زنگانه
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11 11/11/11 11-12 خانم  بهداشت و محافظت سدها و مخازن آن 

 زنگانه

10 11/11/11 11-12 خانم  بيماری های ناشي از آب 

 زنگانه

11 10/11/11 11-12 خانم   تعطيلي رسمي 

 زنگانه

12 60/11/11 11-12 مواقع آلودگي روش صحيح نمونه برداری آب و انجام اقدامات الزم در  

 نمونه

 بهداشت استخرها

خانم 

 زنگانه

10 11/11/11 11-12 خانم  اقدامات بهداشتي اوليه در رابطه با آب در مواقع بحران 

 زنگانه

 


