
 1 

 دانشکده
 یقالب نگارش طرح درس ترم

 

  بهداشت محيط پيوستهکارشناسی  3ترم  مخاطبان: زبان تخصصی: عنوان درس

 2-4شنبهدو  :يربه سوالات فراگ ییساعت پاسخگو  2 سهم استاد از واحد(: یا) :تعدادواحد

  يرضا موسویدکتر سيد علمدرس:           41تا44 :ساعت شنبه چهار روز :   زمان ارائه درس:

 - :پيش نيازدرس و 

 

  هدف کلی درس:

مورد استفاده دانشجو قرار می گيرد. دانشجو پس از پایاان  "درك کامل مقوله و مفاهيمی است که در کتب و مجلات انگليسی علمی الزاما

 مطالعه و درك نماید. به آسانی آنرا "این درس بایستی بتواند مطلب معينی را در کتابهای علمی انگليسی بيابد و نسبتا
 

 اهداف ويژه:

 در پایان این دوره انتظار مي رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایي و شناخت پیدا نماید:

  یاصطلاحات و تعاریف مرتبط با بهداشت محيط به زبان انگليس ی،با منابع تخصص ییآشنا -4

 بوط به بهداشت محيطآشنایی با پيشوند ها و پسوند های مورد استفاده در واژگان تخصصی مر -2

 آب  آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت وتصفيه -3

 فاضلاب  و متون تخصصی مربوط به خصوصيات وتصفيهبا واژگان آشنایی  -4

 هوا تخصصی مربوط به کيفيت و کنترل آلاینده های و متون با واژگانآشنایی  -5

 ند جامد خانگی و صنعتیو متون تخصصی مربوط به مدیریت پسمابا واژگان آشنایی  -1

 و متون تخصصی مربوط به بهداشت مسکنبا واژگان آشنایی  -7

 و متون تخصصی مربوط به بهداشت پرتوها با واژگان آشنایی  -8

 و متون تخصصی مربوط به بهداشت محيط در شرایط اضطراریبا واژگان آشنایی  -9

 های خاكو متون تخصصی مربوط به آلودگی و کنترل آلودگی با واژگان آشنایی  -41

 و متون تخصصی مربوط به هيدرولوژی و منابع آببا واژگان آشنایی  -44

 يطو بهداشت مح یستز يطو مقررات محو متون تخصصی مربوط به قوانين با واژگان آشنایی  -42

 های مرتبط با بهداشت محيطیو متون تخصصی مربوط به بيماربا واژگان آشنایی  -43

 يطمح يکروبيولوژیمو متون تخصصی مربوط به با واژگان آشنایی  -44

 و متون تخصصی مربوط به مدل سازی پدیده های پر کاربرد در بهداشت محيطبا واژگان آشنایی  -45

 سموم محيطی  اکولوژی، بيوتکنولوژی و  آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به  -41

 ارائه پروژه بصورت سخنرانی  -47

 

 اهداف ویژه به تفکيک اهداف کلی هر جلسه:

 اصطلاحات و تعاریف مرتبط با بهداشت محيطشنایی با منابع تخصصی بهداشت محيط به زبان انگليسی،آ جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 حضور در کتابخانه دانشکده و معرفی منابع لاتين بهداشت محيط  -

 ماید.ف آن را به طور مناسبی بيان ناهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 در کار گروهی به درستی از اصطلاحات بهداشت محيط استفاده نماید. -
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 به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید.  -

 

 مربوط به بهداشت محيط آشنایی با پيشوندها و پسوند های مورد استفاده در واژگان تخصصی :دومجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 هدف آن را به طور مناسبی بيان نماید.امتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 در کار گروهی به درستی از پيشوند ها و پسوندها استفاده نماید. -

  .تی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمایدبه درس -
 

  آب  آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت وتصفيه :سوم جلسه

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید.متن مرتبط  -

 در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت وتصفيه آب استفاده نماید. -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 فاضلاب يهو متون تخصصی مربوط به خصوصيات وتصفبا واژگان آشنایی  :چهارمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 فاده نماید.در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به خصوصيات وتصفيه فاضلاب است -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 هوا تخصصی مربوط به کيفيت و کنترل آلاینده های و متون با واژگانآشنایی  :پنجمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ر مناسبی بيان نماید.ف آن را به طواهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت و کنترل آلاینده های هوا استفاده نماید. -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 با واژگان و متون تخصصی مربوط به مدیریت پسماند جامد خانگی و صنعتی آشنایی جلسه ششم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 واژگان و متون تخصصی مربوط به مدیریت پسماند جامد خانگی و صنعتی استفاده نماید. در کار گروهی به درستی از -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 و متون تخصصی مربوط به بهداشت مسکنبا واژگان آشنایی  :هفتمجلسه 
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 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهداهدف را به درستی قرائت نموده و متن مرتبط با   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت مسکن استفاده نماید. -

  .يان نمایدبه درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را ب -
 

 و متون تخصصی مربوط به بهداشت پرتوهابا واژگان آشنایی  :هشتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت پرتوها استفاده نماید. در کار گروهی -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 و متون تخصصی مربوط به بهداشت محيط در شرایط اضطراریبا واژگان آشنایی  :نهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و  متن  -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت محيط در شرایط اضطراری استفاده نماید. -

  .رح شده در فيلم پخش شده را بيان نمایدبه درستی اهداف و موضوعات مط -
 

 خاك یها یو کنترل آلودگ یمربوط به آلودگ یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا :دهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 به فارسی روان ترجمه نماید. متن مرتبط با هدف را -

 استفاده نماید. خاك یها یو کنترل آلودگ یآلودگدر کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 وژی و منابع آبو متون تخصصی مربوط به هيدرولبا واژگان آشنایی  :یازدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 ربوط به هيدرولوژی و منابع آب استفاده نماید.در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی م -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 يطو بهداشت مح یستز يطمربوط به قوانين و مقررات مح یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا:دوازدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
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 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدارا به درستی قرائت نموده و  متن مرتبط با هدف  -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 يط استفاده نماید.و بهداشت مح یستز يطقوانين و مقررات محدر کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

 .شده در فيلم پخش شده را بيان نماید به درستی اهداف و موضوعات مطرح -

 

 مرتبط با بهداشت محيط یهایمربوط به بيمار یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا:سيزدهمجلسه  

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 ا به فارسی روان ترجمه نماید.متن مرتبط با هدف ر -

 استفاده نماید. مرتبط با بهداشت محيط یبيمارهادر کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

 .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -

  

  يطمح وبيولوژیيکرمو متون تخصصی مربوط به با واژگان آشنایی  :چهاردهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 تفاده نماید.اسيط مح يکروبيولوژیمدر کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 و متون تخصصی مربوط به مدل سازی پدیده های پر کاربرد در بهداشت محيطبا واژگان آشنایی  :پانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدا متن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و  -

 متن مرتبط با هدف را به فارسی روان ترجمه نماید. -

 استفاده نماید. مدل سازی پدیده های پر کاربرد در بهداشت محيطدر کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

 .ا بيان نمایدبه درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده ر -

  

 سموم محيطی  اکولوژی، بيوتکنولوژی و و متون تخصصی مربوط بهبا واژگان آشنایی  :شانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهدامتن مرتبط با هدف را به درستی قرائت نموده و   -

 ترجمه نماید.متن مرتبط با هدف را به فارسی روان  -

 استفاده نماید.سموم محيطی در کار گروهی به درستی از واژگان و متون تخصصی مربوط به  -

  .به درستی اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نماید -
 

 ارائه پروژه بصورت سخنرانی :هفدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 ف آن را به طور مناسبی بيان نماید.اهداو رائه موضوع را به درستی ا  -

 هدضوع مورد مطالعه به درستی پاسخ دبه سوالات مطرح شده در خصوص مو -
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 منابع:
1- English for student of environmental health, Dr. Samad Sajjadi et al. 1999.  

2- English for Environmental Engineering. Dr Amir Hossein Mahvi 2005. 

3- Environmental Health Dictionary.Saeid Dodangheh.2004. 

4- Environmental Engineering and Sanitation/ Salvato , J. Wiley Edition , Forth Ed. 1994. 
5- Environmental Engineering / Howard S. Peavy , Mc Graw – Hill Publishing Co, 2004. 

 

 

 روش تدریس)آموزش(:

 نیسخنرا-4

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت-2

 پخش فيلم -3

 پرسش و پاسخ-4

 وسایل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور-4

 وایت برد-2

 کامپيوتر-3

 کتاب-4

 یا سنجش دانشجو: ینحوه ارزیاب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// 5 کتبی کوئيز

  مطالب % 51بعد از اتمام  21 کتبی ترم آزمون ميان 

   51 کتبی آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کلاس

 شرکت در کلاس

 شرکت در بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ

5   

 

 ارائه پروژه
  41 پروژه  یارائه شفاه

 طول دورهدر 

 

متن) نامه، گزارش تهيه 

 ...( علمی و

41 

جنبه های در خصوص آورانه وندر صورت ارائه کار  کار فناورانهارائه 

درصد نمره  51 به زبان لاتين مختلف بهداشت محيط

 امکان پذیر است.

  در طول دوره

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع سر کلاس .4

 کلاس  یشرکت در بحث ها .2

 ارائه شده یناتتمر انجام .3

 رمت ياندر امتحان م شرکت .4

 ترم یاندر امتحان پا شرکت .5

 ارائه پروژه .1

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               مدرس:  ینام و امضا
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                                                                                                                    سال:تاریخ ار                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زبان تخصصی: جدول زمانبندی درس

 41تا  44شنبه ساعت  چهار  روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر موسوی  منابع تخصصی، اصطلاحات و تعاریف مرتبط با بهداشت محيط به زبان انگليسی با آشنایی 4/7/97 4

2 44/7/97 
 یدکتر موسو آشنایی با پيشوند ها و پسوند های مورد استفاده در واژگان تخصصی مربوط به بهداشت محيط

 یتر موسودک آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت وتصفيه آب  48/7/97 3

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به خصوصيات وتصفيه فاضلاب 25/7/97 4

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به کيفيت و کنترل آلاینده های هوا 2/8/97 5
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 یدکتر موسو و صنعتیآشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به مدیریت پسماند جامد خانگی  9/8/97 1

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت مسکن 23/8/97 7

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت پرتوها 31/8/97 8

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به بهداشت محيط در شرایط اضطراری 7/9/97 9

 یدکتر موسو خاك یها یو کنترل آلودگ یمربوط به آلودگ یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا 44/9/97 41

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به هيدرولوژی و منابع آب 24/9/97 44

 یدکتر موسو يطداشت محو به یستز يطمربوط به قوانين و مقررات مح یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا 28/9/97 42

 یدکتر موسو مرتبط با بهداشت محيط یهای مربوط به بيمار یبا واژگان و متون تخصص ییآشنا 5/41/97 43

 یدکتر موسو يط مح يکروبيولوژیمآشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به  42/41/97 44

45 42/41/97 
 ی پدیده های پر کاربرد در بهداشت محيطآشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به مدل ساز

 ) جلسه جبرانی(
 یدکتر موسو

 یدکتر موسو آشنایی با واژگان و متون تخصصی مربوط به اکولوژی، بيوتکنولوژی و سموم محيطی  49/41/97 41

 یدکتر موسو ) جلسه جبرانی(ارائه پروژه بصورت سخنرانی 49/41/97 47

 موسویدکتر  جلسه امتحان 23/41/97  48

 

 


