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  دانشكده

 يقالب نگارش طرح درس ترم

  

   بهداشت محيط پيوستهكارشناسي  6ترم  مخاطبان:  زبان تخصصي: عنوان درس

  2-4شنبه :يربه سواالت فراگ ييساعت پاسخگو   2 سهم استاد از واحد): يا( :تعدادواحد

   موسوي دكتر سيد عليرضامدرس:       10تا 8 :ساعتشنبه      يك روز :   زمان ارائه درس:

  -  :پيش نيازدرس و 

  

   هدف كلي درس:

درك كامل مقوله و مفاهيمي است كه در كتب و مجالت انگليسي علمي الزاما مورد استفاده دانشجو قرار مي گيرد. دانشجو پـس از پايـان 

  ه و درك نمايد.اين درس بايستي بتواند مطلب معيني را در كتابهاي علمي انگليسي بيابد و نسبتا به آساني آنرا مطالع

  

  اهداف ويژه:

  در پايان اين دوره انتظار مي رود فراگير با مفاهيم زير آشنايي و شناخت پيدا نمايد:

  ياصطالحات و تعاريف مرتبط با بهداشت محيط به زبان انگليس ي،با منابع تخصص ييآشنا -1

 بهداشت محيط آشنايي با پيشوند ها و پسوند هاي مورد استفاده در واژگان تخصصي مربوط به -2

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت وتصفيه آب  -3

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به خصوصيات وتصفيه فاضالب  -4

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت و كنترل آالينده هاي هوا -5

 د خانگي و صنعتيآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به مديريت پسماند جام -6

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت مسكن -7

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت پرتوها  -8

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت محيط در شرايط اضطراري -9

 نو كنترل آخاك آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به آلودگي  -10

 با واژگان و متون تخصصي مربوط به هيدرولوژي و منابع آب آشنايي -11

 يطو بهداشت مح يستز يطو مقررات محآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به قوانين  -12

 هاي مرتبط با بهداشت محيطيآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بيمار -13

 يطحم يكروبيولوژيمآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به  -14

 آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به مدل سازي پديده هاي پر كاربرد در بهداشت محيط -15

 سموم محيطي  اكولوژي، بيوتكنولوژي و  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به  -16

 ارائه پروژه بصورت سخنراني  -17

  

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:

  

  اصطالحات و تعاريف مرتبط با بهداشت محيط ع تخصصي بهداشت محيط به زبان انگليسي،آشنايي با مناب جلسه اول:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 
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  نمايد.  معرفيرا ر كتابخانه دانشكده موجود د منابع التين بهداشت محيط -

  يد.ف آن را به طور مناسبي بيان نماامتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از اصطالحات بهداشت محيط استفاده نمايد. -

  به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد.  -

  

  ربوط به بهداشت محيطآشنايي با پيشوندها و پسوند هاي مورد استفاده در واژگان تخصصي م جلسه دوم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  متن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهدف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از پيشوند ها و پسوندها استفاده نمايد. -

   اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. به درستي -

  

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت وتصفيه آب   جلسه سوم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. متن مرتبط با -

  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت وتصفيه آب استفاده نمايد. -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  فاضالب آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به خصوصيات وتصفيه جلسه چهارم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  ده نمايد.در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به خصوصيات وتصفيه فاضالب استفا -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت و كنترل آالينده هاي هوا جلسه پنجم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  مناسبي بيان نمايد.ف آن را به طور امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت و كنترل آالينده هاي هوا استفاده نمايد. -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  ا واژگان و متون تخصصي مربوط به مديريت پسماند جامد خانگي و صنعتيآشنايي ب جلسه ششم:

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:
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  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  اژگان و متون تخصصي مربوط به مديريت پسماند جامد خانگي و صنعتي استفاده نمايد.در كار گروهي به درستي از و -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت مسكن جلسه هفتم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.اف را به درستي قرائت نموده و اهدمتن مرتبط با هد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت مسكن استفاده نمايد. -

   ن نمايد.به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيا -

  

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت پرتوها جلسه هشتم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  ه درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت پرتوها استفاده نمايد.در كار گروهي ب -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت محيط در شرايط اضطراري جلسه نهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.ارتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهدمتن م  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت محيط در شرايط اضطراري استفاده نمايد. -

   شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. به درستي اهداف و موضوعات مطرح -

  

  آن و كنترل خاك  يمربوط به آلودگ يبا واژگان و متون تخصص ييآشنا جلسه دهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  روان ترجمه نمايد. متن مرتبط با هدف را به فارسي -

  استفاده نمايد. خاك يها يو كنترل آلودگ يآلودگدر كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به  -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  ي با واژگان و متون تخصصي مربوط به هيدرولوژي و منابع آبآشناي جلسه يازدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -
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  متون تخصصي مربوط به هيدرولوژي و منابع آب استفاده نمايد.در كار گروهي به درستي از واژگان و  -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  يطو بهداشت مح يستز يطمربوط به قوانين و مقررات مح يبا واژگان و متون تخصص ييآشناجلسه دوازدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهدمتن   -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  يط استفاده نمايد.و بهداشت مح يستز يطقوانين و مقررات محدر كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به  -

  موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد.به درستي اهداف و  -

  

  

  مرتبط با بهداشت محيط يهايمربوط به بيمار يبا واژگان و متون تخصص ييآشناجلسه سيزدهم: 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  رتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد.متن م -

  استفاده نمايد. مرتبط با بهداشت محيط يبيمارهادر كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به  -

  به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

   

  يط مح يكروبيولوژيممربوط به آشنايي با واژگان و متون تخصصي  جلسه چهاردهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  يط استفاده نمايد.مح ولوژييكروبيمدر كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به  -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به مدل سازي پديده هاي پر كاربرد در بهداشت محيط جلسه پانزدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.اقرائت نموده و اهدمتن مرتبط با هدف را به درستي   -

  متن مرتبط با هدف را به فارسي روان ترجمه نمايد. -

  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به مدل سازي پديده هاي پر كاربرد در بهداشت محيط استفاده نمايد. -

  يلم پخش شده را بيان نمايد.به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در ف -

   

  سموم محيطي  اكولوژي، بيوتكنولوژي و آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به جلسه شانزدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.امتن مرتبط با هدف را به درستي قرائت نموده و اهد  -

  ه فارسي روان ترجمه نمايد.متن مرتبط با هدف را ب -
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  در كار گروهي به درستي از واژگان و متون تخصصي مربوط به سموم محيطي استفاده نمايد. -

   به درستي اهداف و موضوعات مطرح شده در فيلم پخش شده را بيان نمايد. -

  

  ارائه پروژه بصورت سخنراني جلسه هفدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  ف آن را به طور مناسبي بيان نمايد.ارا به درستي ارائه و اهدموضوع   -

  هدضوع مورد مطالعه به درستي پاسخ دبه سواالت مطرح شده در خصوص مو -           

  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. 

  وش تدريس(آموزش):ر

 سخنراني -

 سخنراني با ارائه پاورپوينت -

 پخش فيلم  -

  پرسش و پاسخ -

  وسايل كمك آموزشي:

  ويدئو پروژكتور -

  وايت برد -

 كامپيوتر -

  كتاب -

  يا سنجش دانشجو: ينحوه ارزياب

 

  روش  آزمون
  سهم از نمره كل

  (بر حسب درصد)
  ساعت  تاريخ

  ////////////////////////  ///////////////////////////  5  كتبي  كوئيز

    % مطالب 50بعد از اتمام   20  كتبي  ترم آزمون ميان 

      50  كتبي  آزمون پايان ترم

  حضور فعال در كالس

  شركت در كالس

  شركت در بحث گروهي 

  پرسش و پاسخ

5  

    

  

  ارائه پروژه
    10  پروژه  يارائه شفاه

  در طول دوره

  

متن( نامه، گزارش تهيه 

  ..). علمي و

10  

جنبه هاي در خصوص آورانه وندر صورت ارائه كار   نوآورانهارائه كار 

درصد نمره امكان پذير  50مختلف بهداشت محيط 

  است.

    در طول دوره
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  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور به موقع سر كالس -

  كالس  يشركت در بحث ها -

  ارائه شده يناتتمر انجام -

  ترم ياندر امتحان م شركت -

 ترم ياندر امتحان پا شركت -

  ارائه پروژه -

    دانشكده EDO  مسئول ينام وامضا                         مدير گروه: ينام و امضا               مدرس:  ينام و امضا

                                                                                                                   ارسال:تاريخ                                            تاريخ ارسال:             تاريخ تحويل:               
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  زبان تخصصيجدول زمانبندي درس: 

  10تا  8شنبه ساعت يك   روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

  دكتر موسوي  منابع تخصصي، اصطالحات و تعاريف مرتبط با بهداشت محيط به زبان انگليسي با آشنايي 5/11/99 1

2 12/11/99 
 يدكتر موسو آشنايي با پيشوند ها و پسوند هاي مورد استفاده در واژگان تخصصي مربوط به بهداشت محيط

 يدكتر موسو آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت وتصفيه آب  19/11/99 3

 يدكتر موسو آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به خصوصيات وتصفيه فاضالب 26/11/99 4

 يدكتر موسو  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به كيفيت و كنترل آالينده هاي هوا 3/12/99 5

 يدكتر موسو  خانگي و صنعتيآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به مديريت پسماند جامد  10/12/99 6

 يدكتر موسو  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت مسكن 17/12/99 7

 يدكتر موسو  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت پرتوها 24/12/99 8

 يكتر موسود  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به بهداشت محيط در شرايط اضطراري 15/1/400 9

 يدكتر موسو  و كنترل آن خاك يمربوط به آلودگ يبا واژگان و متون تخصص ييآشنا 22/1/400 10

 يدكتر موسو  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به هيدرولوژي و منابع آب 29/1/400 11

 يدكتر موسو  يطو بهداشت مح يستز يطمربوط به قوانين و مقررات مح يبا واژگان و متون تخصص ييآشنا 5/2/400 12

 يدكتر موسو  مرتبط با بهداشت محيط يمربوط به بيمارها يبا واژگان و متون تخصص ييآشنا 12/2/400 13

 يدكتر موسو  يط مح يكروبيولوژيمآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به  19/2/400 14

 يدكتر موسو  سازي پديده هاي پر كاربرد در بهداشت محيطآشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به مدل  26/2/400 15

 يدكتر موسو  آشنايي با واژگان و متون تخصصي مربوط به اكولوژي، بيوتكنولوژي و سموم محيطي  2/3/400 16

 يدكتر موسو  ارائه پروژه بصورت سخنراني 9/3/400 17

  دكتر موسوي  جلسه امتحان -   18

  

  


