
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 بهداشت دانشکده  

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ترمی طرح درس

 آشامیدنیایمنی آب برنامه عنوان درس : 

 بهداشت محیطمهندسی ارشد کارشناسی  دومترم  دانشجویان مخاطبان:

                   واحد 2واحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعداد

 شنبه یکروزهای 02:01الی  01:01 ه سوالات فراگیر:ساعت پاسخگویی ب

 97-98 تحصیلی سال دوم نیمسال هر هفته شنبهروزهای  8-01 ساعت :زمان ارائه درس

 مهندسی محیط زیست PhD محمدی پرویز دکتر مدرس:

 طراحی تصفیه خانه آب پیش نیاز: نیاز یا همدرس 

 

 هدف کلی درس :
روشهای سنتی نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی دارند. شناخت مبانی و اجزاء برنامه  شناخت مشکلات و نارسایی هایی که

 ایمنی آب آشامیدنی.

  اهداف کلی جلسات:

 برنامه ایمنی آب آشامیدنی از دیدگاه قوانین و مقررات -0

 برنامه ایمنی آبچارچوب مفهومی توسعه و اجرای یک  -2

 بخشیدن به برنامه آسیب پذیری های برنامه ایمنی آب و روشهای استحکام -3

مراحل آماده سازی، ارزیابی سامانه آبرسانی موجود، پایش بهره برداری، مدیریت و ارتباط و بازخورد و بهبود برنامه ایمنی  -4

 آب

 مدول های آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتهای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آن -1

 موجود شامل جداول، چک لیستها و فرم ها و نحوه بومی سازی آنهاچگونگی استفاده از ابزارهای  -6

 مرور برخی تجربیات ملی و بین المللی در زمینه هر یک از مراحل اجرای برنامه -7

 بررسی روشهای متداول ارزیابی ریسک و انتخاب مناسب ترین روش -8

 ماتریس امتیاز دهی ریسک -9

 اولویت بندی ریسک و ارزیابی مجدد -01

 ه با استفاده از ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آبارزیابی برنام -00

 استفاده از ابزار تضمین کیفیت در گام های اجرایی برنامه و ارایه گزارش -02

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: 

 هدف کلی جلسه اول:
 مقدمه و ارائه سرفصل درس -0

 اهداف ویژه جلسه اول:

 بتوانندباید دانشجویان 

 .دننمای درك ادرس ر اهمیت .0

 د.نرا شرح ده تأمین آبتاریخچه  .2

 .دننمای فهرست دروس را سرفصل .3

 د.ننمای بیان درس را کلی هدف .4

 .دننمای بیان درس را و فرعی اصلی منابع .1



 .دنده را شرح مسائل حل آموزش کلاس و در روش مشارکت .6

 .دننمای بیان را ارزشیابی نحوه .7

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 یدنی از دیدگاه قوانین و مقرراتبرنامه ایمنی آب آشام

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 د.نرا شرح دهبرنامه ایمنی آب آشامیدنی اهداف  .0

 د.نرا توضیح ده اهمیت برنامه ایمنی آب آشامیدنی در سلامت .2

 د.نرا توضیح ده قوانین و مقررات برنامه ایمنی آب آشامیدنی .3

 دنرا توضیح ده انی در برنامه ایمنی آب آشامیدنیدیدگاههای سازمان بهداشت جه .4

 

 :سومهدف کلی جلسه 
 چارچوب مفهومی توسعه و اجرای یک برنامه ایمنی آب

 :سوماهداف ویژه جلسه 
  بتواندباید  یاندانشجو

 د.نتوضیح ده فواید رویکرد برنامه ایمنی آب را .0

 مشکلات مربوط به سیستم تأمین آب را شرح دهد. .2

 و روابط آنها در برنامه ایمنی آب را بیان کند.گروه های هدف  .3

 عناصر اصلی سیستم تأمین آب را شرح دهد. .4
  

 :چهارمهدف کلی جلسه 
 آسیب پذیری های برنامه ایمنی آب و روشهای استحکام بخشیدن به برنامه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید  یاندانشجو

 دنرا توضیح ده آب آسیب های مربوط به هر بخش از برنامه ایمنی .0

 مخاطرات بالقوه میکروبی، شیمیایی و فیزیکی مرتبط با سیستم تأمین آب را بیان کند. .2

 دنرا توضیح ده رویکردهای مخاطره آمیز در فرایند تأمین آب .3

 دنرا توضیح ده رهکارهای مقابه با مخاطرات .4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 د، پایش بهره برداری، مدیریت و ارتباط و بازخورد و بهبود برنامه ایمنی آبمراحل آماده سازی، ارزیابی سامانه آبرسانی موجو

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید  یاندانشجو

 د.نرا شرح ده مراحل آماده سازی برنامه ایمنی آب .0

 .ارزیابی کندرا  سامانه آبرسانی موجود .2

 .مراحل پایش سیستم در حال بهره برداری را توضیح دهد .3

 .دنشرح ده مدیریت مخاطرات و بهبود برنامه ایمنی آب را روشهای .4

 

 :ششمهدف کلی جلسه 
 مدول های آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتهای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آن

 :ششماهداف ویژه جلسه 



 بتوانند باید دانشجویان

 را شرح دهند. مدول های برنامه ایمنی آب .0

 .بیان کندرا  ای مهم در هر مدولفاکتوره .2

 را شرح دهند. اقدامات مهم در هر مدول .3

 چالشهای هر مرحله از برنامه ایمنی آب را توضیح دهد. .4

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 چگونگی استفاده از ابزارهای موجود شامل جداول، چک لیستها و فرم ها و نحوه بومی سازی آنها

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 بتواننداید بدانشجویان 

 .را شرح دهند چگونگی استفاده از جداول، چک لیستها .0

 .را توضیح دهند کاربرد هر جدول یا چک لیست در برنامه ایمنی آب .2

 نحوه ترسیم دیاگرام ها را شرح دهند. .3

 .شرح دهند تفسیر جداول و چک لیست ها را .4

 

 )بصورت آموزش مجازی برگزار می گردد( :هشتمهدف کلی جلسه 

 ی تجربیات ملی و بین المللی در زمینه هر یک از مراحل اجرای برنامهمرور برخ

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 را توضیح دهند.قبلی  برنامه های ایمنی آب اجرا شده .0

 را شرح دهند. نقاط ضعف و قوت برنامه های ایمنی آب اجرا شده .2

 

  :نهمهدف کلی جلسه 
 رزیابی ریسک و انتخاب مناسب ترین روشبررسی روشهای متداول ا

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجویان باید بتوانند

 را شرح دهند. مخاطره آمیز در هر مرحلهپارامترهای  .0

 توضیح دهند. رویدادهای مخاطره آمیز در برنامه ایمنی آب .2

 کنند. تعریفرا  ریسک و ارزیابی ریسک .3

 .تهیه کنند جداول مربوز به ارزیابی ریسک را .4

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 ماتریس امتیاز دهی ریسک

  :همداهداف ویژه جلسه 

 دانشجویان باید بتوانند

 . نحوه تهیه ماتریس برنامه ایمنی آب را شرح دهند .0

 شدت پیامدها را  تعریف کنند. .2

 راهکار ماتریس ریسک و کمی سازی آن را انجام دهند .3

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 اولویت بندی ریسک و ارزیابی مجدد

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 



 بتوانندباید دانشجویان 

 را شرح دهند. تهیه ماتریس ریسکهدف از   .0

 را توضیح دهند. احتمال رویداد .2

 را شرح دهند. ارزیابی اولیه ریسک .3

 را توضیح دهند. اقدامات کنترلی در هر رویداد .4

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 مه با استفاده از ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آبارزیابی برنا

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید دانشجویان 

 .توضیح دهند اعتبار بخشی اقدامات کنترلی .0

 .انجام دهندرا  ارزیابی مجدد ریسک ها را توجه به اقدامات کنترلی .2

 .دهند انجامرا  رتبه بندی تمام ریسکهای شناسایی شده .3

 

 :سیزدهمکلی جلسه هدف 
 استفاده از ابزار تضمین کیفیت در گام های اجرایی برنامه 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 را توضیح دهند. مطابقت برنامه ایمنی آب با استانداردها .0

 را توضیح دهند. روشهای اجرایی مدیریت .2

 را شرح دهند. مستندسازی برنامه ایمنی آب .3

 کنند. بیانرا  و گزارش دهی در شرایط اضطراری مستندسازی .4

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  ارایه گزارش

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید دانشجویان 

 .دنرا توضیح ده مراحل یازده گانه برنامه ایمنی آب در پروژه خود .0

 .دنرا شرح ده رویدادها و چالشهای پروژه خود .2

 .دنا شرح دهر ارزیابی ریسک پروژه خود .3

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  ارایه گزارش

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانندباید دانشجویان 

 را توضیح دهند. مراحل یازده گانه برنامه ایمنی آب در پروژه خود .4

 را شرح دهند. رویدادها و چالشهای پروژه خود .1

 را شرح دهند. ارزیابی ریسک پروژه خود .6

 

 )بصورت آموزش مجازی برگزار می گردد( :شانزدهمهدف کلی جلسه 
  ارایه گزارش



 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 بتوانندباید دانشجویان 

 را توضیح دهند. مراحل یازده گانه برنامه ایمنی آب در پروژه خود .7

 را شرح دهند. رویدادها و چالشهای پروژه خود .8

 را شرح دهند. ارزیابی ریسک پروژه خود .9

 

 )بصورت آموزش مجازی برگزار می گردد( :هفدهمهدف کلی جلسه 
  ارایه گزارش

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 
 بتوانند باید دانشجویان 

 مکانیسم تصفیه بیولوژیکی بی هوازی فاضلاب را شرح دهند. .0

 انواع سیستم های بیولوژیکی را نام ببرند. .2

3. UASB, Imhoff tank, Septic tank .را شرح دهند 
 

 منابع:
ایمنی آب، مدیریت خطر گام به گام برای تأمین کنندگان آب آشامیدنی، سازمان جهانی بهداشت،  راهنمای برنامه -0

 0391مرکز سلامت و ایمنی محیط و کار، 

راهنمای کاربر، ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آب، سازمان جهانی بهداشت، پژوهشکده محیط زیست و مرکز  -2

 0393سلامت و ایمنی محیط و کار،

 0390برد ملی کیفیت آب شرب، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، وزارت بهداشت، سند راه -3

 

 و بازدید از تصفیه خانه ، حل مسألهسخنرانی، بحث گروهی روش تدریس:

 ژکتوروویدئو پر –وایت برد  وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ (%) سهم از نمره کل روش آزمون

  در طول ترم 1 ارائه گزارش  گزارش کار ایام ترم و تهیه 

  پایان ترم 71 کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 
 و بازدید حضور مرتب و به موقع سر کلاس -0

 کلاس درس  یها شرکت در بحث  -2

 ارائه شده یناتانجام تمر -3

 ترم یانامتحان پاشرکت در  -4

  گزارشارائه  -1
 

    دکتر پیرصاحبنام و امضای مدیر گروه:                                             محمدیپرویز ر دکتنام و امضای مدرس: 

            

 حسینیهیوا دکتر  دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 فاضلاب تصفیهدول زمانبندی ج

 شنبه سه روزهای06الی  04روز و ساعت جلسه 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 دکتر پرویز محمدی مقدمه و ارائه سرفصل درس 03/00/0397 0

 دکتر پرویز محمدی برنامه ایمنی آب آشامیدنی از دیدگاه قوانین و مقررات 021/00/0397 2

 دکتر پرویز محمدی چارچوب مفهومی توسعه و اجرای یک برنامه ایمنی آب 27/00/0397 3

4 4/02/0397 
آسیب پذیری های برنامه ایمنی آب و روشهای استحکام 

 بخشیدن به برنامه
 دکتر پرویز محمدی

1 00/02/0397 

مراحل آماده سازی، ارزیابی سامانه آبرسانی موجود، پایش 

باط و بازخورد و بهبود برنامه بهره برداری، مدیریت و ارت

 ایمنی آب

 دکتر پرویز محمدی

6 08/02/0397 
مدول های آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم 

 فعالیتهای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آن
 دکتر پرویز محمدی

7 21/02/0397 
چگونگی استفاده از ابزارهای موجود شامل جداول، چک 

 ها و نحوه بومی سازی آنهالیستها و فرم 
 دکتر پرویز محمدی

8 07/0/0398 
مرور برخی تجربیات ملی و بین المللی در زمینه هر یک از 

 مراحل اجرای برنامه
 دکتر پرویز محمدی

9 24/0/0398 
بررسی روشهای متداول ارزیابی ریسک و انتخاب مناسب 

 ترین روش
 دکتر پرویز محمدی

 دکتر پرویز محمدی از دهی ریسکماتریس امتی 30/0/0398 01

 دکتر پرویز محمدی اولویت بندی ریسک و ارزیابی مجدد 7/2/0398 00

02 04/2/0398 
ارزیابی برنامه با استفاده از ابزار تضمین کیفیت برنامه 

 ایمنی آب
 دکتر پرویز محمدی

 تر پرویز محمدیدک استفاده از ابزار تضمین کیفیت در گام های اجرایی برنامه  20/2/0398 03

 دکتر پرویز محمدی ارایه گزارش 28/2/0398 04

 دکتر پرویز محمدی ارایه گزارش 4/3/0398 01

 دکتر پرویز محمدی ارایه گزارش 00/3/0398 06

 دکتر پرویز محمدی ارایه گزارش 08/3/0398 07

 


