
 بهذاضت دانطکذه

 (3تْذاضت هحیظ ): طرح درس

 (3) تْذاضت هحیظ ػنواى درس :

 ػوَهیتْذاضت پیَستِ ماسضٌاسی  تشم چْاسمٍ  ًاپیَستِ ماسضٌاسی سَمداًطجَیاى تشم  :هخبطببى

 ّا طٌثِین 10-12  سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:                                         ًظشی ٍاحذ 1 تؼذادواحذ:

 :   زهبى ارائه درس

( ػوَهیتْذاضت پیَستِ ماسضٌاسی  تشم چْاسم) 95 -96سال تحصیلی  اٍلیوسال ً ّفتِ دٍم 8طٌثِ ینسٍصّای 16الی  14ػت سا

 (ػوَهیتْذاضت ًاپیَستِ  ماسضٌاسی سَمتشم ) 95 -96سال تحصیلی  اٍلیوسال ً ّفتِ اٍل 8طٌثِ ینسٍصّای 18الی  16ػت سا

 ( هٌْذسی تْذاضت هحیظPh.Dدمتشی تخصصی ) -ش اهیشحسیي ًافزدمت :هذرس

 ًذاسد :س  پیص نیبزودر

 هذف کلی درس :

 آضٌایی،  آًْا مٌتشل چگًَگی ٍ َّا ّای آالیٌذُ – ػوَهی اهامي ٍ هسني تْذاضت استاًذاسدّای تا آضٌایی

 آًْا مٌتشل ٍ یًَساص غیش ٍ یًَساص یّاپشتَ تا داًطجَیاى
 

 بت: )جهت هر جلسه یک هذف(اهذاف کلی جلس

 هسني تْذاضتاّویت  -1

 تْذاضتی غیش هسنيدس صًذگی  اص ًاضی ػَاسض  -2

 یل هسني تْذاضتی یضاخص ّا ٍ ّااستاًذاسد -3

 تْذاضت هحیظ اهامي ػوَهی ٍ ًقص آى دس تْذاضت ػوَهی جاهؼِ -4

 خصَصیات آالیٌذُ ّای َّاو آلَدگی َّا اّویت  -5

 آلَدگی َّااحشات جْاًی ٍ  (AQIَّا ) تیفیضاخص م -6

 هصٌَػی ٍ عثیؼی یپشتَصا هٌاتغ ٍ پشتَّا اًَاع -7

 جٌثِ ّای تْذاضتی پشتَّای یًَساص ٍ غیش یًَساص ٍ سٍضْای مٌتشل آًْا -8

 

 :جلسه هر کلی افذاه تفکیک به ویژه افذاه

 هذف کلی جلسه اول:

 مٌٌذ. تطشیحسا  هسني تْذاضتاّویت داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه اول:

 مٌٌذ. تؼشیفسا  هسني تْذاضتیاى تتَاًٌذ داًطجَ -1-1

 سا تَضیح دٌّذ. تْذاضتی هسني یل دس الصم استاًذاسدّایداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 سا تَضیح دٌّذ. تْذاضتی غیش هسني یلصًذگی دس  اص ًاضی ّای صیاىداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 هذف کلی جلسه دوم:

 تَضیح دٌّذ.سا  تْذاضتی غیش هسنيدس صًذگی  اص ًاضی ػَاسضداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه دوم:

 سا عثقِ تٌذی مٌٌذ. تْذاضتی غیش هسني یل صًذگی دس اص ًاضی حَادثداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .ًام تثشًذسا هسني  تَدى استاًذاسد غیش هشتثظ تا هختلف تیواسیْایداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 ی داخل هسني سا تطشیح مٌٌذ.هسائل ٍ هطنالت ًاضی اص آلَدگی َّاداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 
 



 هذف کلی جلسه سوم:

 سا تیاى مٌٌذ. یل هسني تْذاضتی یضاخص ّا ٍ ّااستاًذاسدداًطجَیاى تتَاًٌذ   -1

 اهذاف ویژه جلسه سوم:

سا  یل هسني تْذاضتیدس  حشاست ٍ ًَس،آب ، فاضالب، تَْیِ ّایاستاًذاسدداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 تَضیح دٌّذ.

 سا تَضیح دٌّذ. یل هسني تْذاضتی یخص ّاضاداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 

 هذف کلی جلسه چهبرم:

 سا تَضیح دٌّذ. تْذاضت هحیظ اهامي ػوَهی ٍ ًقص آى دس تْذاضت ػوَهی جاهؼِداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه چهبرم:

 سا تَضیح دٌّذ. سستَساًْا تْذاضت هَسد دس ملیاتیداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 دٌّذ. سا ضشح ػوَهی ّای گشهاتِ هذاسس ٍ ّای تْذاضت ًاهِ آییي ٍ ساتهقشداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 دٌّذ. سا ضشح ّای استخشّای ضٌا ًاهِ آییي ٍ هقشساتداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 دٌّذ. سا ضشح ّای تیواسستاًْا ًاهِ آییي ٍ هقشساتداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-4

 

 )بب هوبهنگی اداره آهوزش( دورهاهتحبى هیبى 

 
 نجن:هذف کلی جلسه پ

 سا ضشح دٌّذ. خصَصیات آالیٌذُ ّای َّاو آلَدگی َّا اّویت داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه پنجن:

اًَاع قَاًیي هستقین ٍ  آلَدگی َّا ٍ تاسیخچِتؼشیف ٍ  ملیاتی دس هَسدداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 .یاى مٌٌذتآلَدگی َّا غیشهستقین هَجَد دس صهیٌِ ّای هختلف 

 مٌٌذ.تیاى  سا پاك َّای تشمیةپاساهتشّای هَسد ًظش دس صهیٌِ ًٌذ داًطجَیاى تتَا -1-2

 مٌٌذ.عثقِ تٌذی  سا آى اص ًاضی خغشات ٍ َّا ّای آالیٌذُداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-3

 َّا سا ًام تثشًذ. یّا ٌذُیآال ذیتتَاًٌذ خصَصیات ٍ هٌاتغ تَل اىیداًطجَ -1-4

 سا ًام تثشًذ. یائیویفتَض یذاًْایامسٍ  CO ،CO2اص  یٍ احشات ًاض اتیتتَاًٌذ خصَص اىیداًطجَ -1-5

 مٌٌذ. حیَّا سا تطش یهشتَط تِ آلَدگ یًاهِ ّا ٍ هصَتِ ّا يیتتَاًٌذ آئ اىیداًطجَ -1-6
 

 هذف کلی جلسه ضطن:

 سا تطشیح مٌٌذ. احشات جْاًی آلَدگی َّاٍ  (AQIَّا ) تیفیضاخص مداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه ضطن:

گَگشد،  امسیذداًطجَیاى تتَاًٌذ هٌاتغ تَلیذ ٍ خصَصیات سایش آالیٌذُ ّای َّا ضاهل دی  -1-1

 سا تَضیح دٌّذ.ّا  ّیذسٍمشتي هؼلق ٍ رسات امسیذّای اصت،

 داًطجَیاى تتَاًٌذ ًحَُ تطنیل آالیٌذُ ّای حاًَیِ سا تَضیح دٌّذ. -1-2

 سا تَضیح دٌّذ. AQIداًطجَیاى تتَاًٌذ ًحَُ استفادُ اص ضاخص  -1-3

تتَاًٌذ احشات آالیٌذُ ّای َّا تش سالهت اًساى، گیاّاى ٍ اضیاء ٍ تیواسیْای حاصل اص آًْا سا  اىیداًطجَ -1-4

 دٌّذ. حیتَض

تتَاًٌذ احشات جْاًی آلَدگی َّا ضاهل: تخشیة الیِ اصى، گاصّای گلخاًِ ای، گشم ضذى َّا، ٍ  اىیداًطجَ -1-5

 دٌّذ. حیساّْای پیطگیشی اص آًْا سا تَض

 



 لسه هفتن:هذف کلی ج

 سا عثقِ تٌذی مٌٌذ. هصٌَػی ٍ عثیؼی یپشتَصا هٌاتغ ٍ پشتَّا اًَاعداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه هفتن:

 سا تَضیح دٌّذ.اًَاع پشتَّا هٌاتغ تَلیذ ٍ خصَصیات داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-1

 تَضیح دٌّذ.سا  تاتص پشتَّای هختلف ٍ اّویت آًْاًحَُ داًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 سا تَضیح دٌّذ.ٍاحذّای هتذاٍل تشای اًذاصُ گیشی پشتَّا َیاى تتَاًٌذ ًحَُ استفادُ اص داًطج -1-3

 

 هذف کلی جلسه هطتن:

 سا تطشیح مٌٌذ. جٌثِ ّای تْذاضتی پشتَّای یًَساص ٍ غیش یًَساص ٍ سٍضْای مٌتشل آًْاداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1

 اهذاف ویژه جلسه هطتن:

 تیواسیْای ٍ اًساى سالهت تش شتَّای یًَساص ٍ غیش یًَساصتْذاضتی پ احشات داًطجَیاى تتَاًٌذ -1-1

 سا تَضیح دٌّذ. آًْا اص حاصل

 سا تَضیح دٌّذ. یًَساص ٍ غیش یًَساصپشتَّای  سٍضْای مٌتشلداًطجَیاى تتَاًٌذ  -1-2

 هذف کلی جلسه نهن:

 ییاهتحاى ًْا -1

 اهذاف ویژه جلسه نهن:

 جوغ تٌذی هغالة ٍ اسصضیاتی -1-1

 

 ببضذدر پبیبى دانطجو قبدر 
 سا تیاى ًوایذ. تؼشیف تْذاضت هسني ٍ استاًذاسدّای هسني تْذاضتی -1-2

 سا تطشیح مٌذ. ضاخصْای تْذاضتی دس اهامي ػوَهی هختلف -1-3

 سا تَضیح دّذ. هٌاتغ ، خصَصیات ٍ احشات آالیٌذُ ّای هختلف َّا -1-4

 سا تَضیح دّذ. یًَساص ٍ غیش یًَساصپشتَّای  سٍضْای مٌتشلٍ  تْذاضتیاحشات  -1-5

 

 هنببغ:

 1382 ،چْش اًتطاسات پیطِ، دل اسواػیل سشضت، حلن پشیَش هحیظ، تْذاضت هثاًیٍ  اصَل  -2

 1385 ،اسجوٌذ اًتطاسات حاتوی دمتشحسیي دٍم جلذ ػوَهی تْذاضت جاهغ متاب -3

  1382 ،آیالس اًتطاسات دتیشی هیٌَ دمتش، خاك( . آب . صیست )َّا هحیظ آلَدگی -4

 سخٌشاًی، تحج گشٍّی روش تذریس:

 ٍیذئَ پشٍژمتَس -ٍایت تشد آهوزضی :وسبیل 

 

 سنجص و ارزضیببی

 ساػت تاسیخ سْن اص ًوشُ مل)تش حسة دسصذ( سٍش آصهَى
  پایاى تشم 80 متثی آصهَى پایاى تشم

هطاسمت دس  حضَس فؼال دس مالس

 تحخْای گشٍّی

 

  دس عَل تشم 20

 

 



 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:

 س حضَس هشتة ٍ تِ هَقغ دس مال -1

 هطاسمت دس تحخْای گشٍّی -2

 اًجام تنالیف اسائِ ضذُ -3

 
 
 

 

 دمتش حسیٌی دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هسئول     دمتش پیشصاحة نبم و اهضبی هذیر گروه:     دمتش ًافز نبم و اهضبی هذرس:

 یخ ارسبل :تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبر

 



 (3تْذاضت هحیظ ) :جذول زهبنبنذی درس

 18الی  16ٍ  16الی  14ػت ّا سا طٌثِین روز و سبػت جلسه :

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

1 21/6/1395 
 

 دمتش اهیشحسیي ًافز تْذاضت هسني

2 28/6/1395 
 

 یي ًافزدمتش اهیشحس دس هسني غیش تْذاضتی یحَادث ًاضی اص صًذگ

3 4/7/1395 
 

 دمتش اهیشحسیي ًافز هسني تْذاضتی یاستاًذاسدّا ٍ ضاخصْا

4 11/7/1395 
 

تْذاضت هحیظ اهامي ػوَهی ٍ ًقص آى دس 

 تْذاضت ػوَهی جاهؼِ

 دمتش اهیشحسیي ًافز

  )بب هوبهنگی اداره آهوزش( دورهاهتحبى هیبى   

5 18/7/1395 
 

 دمتش اهیشحسیي ًافز َّاآلَدگی َّا ٍ خصَصیات آالیٌذُ ّای 

6 25/7/1395 
 

احشات جْاًی آلَدگی ٍ  (AQIَّا ) تیفیضاخص م

 َّا

 دمتش اهیشحسیي ًافز

7 2/8/1395 
 

 دمتش اهیشحسیي ًافز عثیؼی ٍ هصٌَػی یاًَاع پشتَّا ، هٌاتغ پشتَصا

8 9/8/1395 
 

جٌثِ ّای تْذاضتی پشتَّای یًَساص ٍ غیش یًَساص ٍ 

 سٍضْای مٌتشل آًْا

 دمتش اهیشحسیي ًافز

9 16/10/1395 
 

 دمتش اهیشحسیي ًافز ییاهتحاى ًْا

 


