
 بسمه تعالي

 

 برای پیشنهادی دورهفرم طرح 

 یا مجازی ترکیبیبه صورت دروسسازی آماده

 

 

 استاد گرامی
  طراحی شده است.مجازی  متی پیشنهادی برای تنظیم درس هایاین فرم طرح دوره، فر

در مجموع اجزای این فرم  کنید تکمیل منطقی و هوشمندانه پانل نویدهمانطور که مالحظه می

 را پوشش می دهد. در عین حال شما به دو صورت می توانید از این فرم استفاده کنید: 

ه و این فرم را دریافت و اجزای آن را مطابق با نیاز و خصوصیات درس خود ویرایش کرد -

اری دانشجویان بارگذبرای درس تکمیل نمایید و سپس در قسمت معرفی درس برای 

 مواردتوضیحات اضافه که مربوط به استادان برای تکمیل فرم است و  دقت کنیدکنید. 

را هم در باکس متنی درج  توضیح مختصریحتما  و ال پاک نماییدامخالی و ... را ک

 معرفی درس وارد کرده و دانشجویان را به مطالعه فرم ارجاع دهید. 

را  برای دانشجویان الزم است(می توانید خالصه ای از این فرم )بخشی که به نظر شما  -

 در بخش باکس متنی معرفی درس در  نوید وارد نموده و کل فرم را پیوست نکنید. 

-  

 

 

 کده علوم پزشکی خویدانش
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 :کارشناسی پیوسته مقطع رشته:   محیط      بهداشت  نام رشته  

 :مدیریت کیفیت آب )علل، اثرات و کنترل( نام درس                     

  :داشت هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی، اکولوژی محیط، فرآیندها و عملیات ها در بهپیش نیاز

 محیط

  

 :مشخصات استاد مسؤول 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

 مهندسي استادیار عسگری اسرافیلدکتر 

 بهداشت محیط

علوم پزشکي 

 خوی

36255777 - 

 

 ول:ت الکترونیکی استاد مسئآدرس پس

 

 ان همکارمشخصات استاد: 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 مشخصات کلی درس
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 درس:معرفي  .1

 کیفي کالتمش کیفیت آب، تفسیر سالمتي، اثرات و آب کیفي پارامترهای آب، کیفیت اهمیت با دانشجویان آشنایي

، آب منابع یت کیفيمدیر اوتریفیکاسیون، خودپاالیي، و رودخانه بهسازی آب، آلودگي منابع انواع ن،ایرا در آب منابع

 مربوط به آب. بهسازی رودخانه و قوانین و استانداردهای شهای پیش گیری از آلودگي آبهاءرو

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 حرکت آب، فرمول کلي بیالن  عوامل موثر در اهمیت و خواص آب، چرخه آب در طبیعت و -

 ایسه آن با ایران شمائي از وضعیت منابع آبي جهان و مق -

 کیفیت طبیعي آبهای سطحي و زیر زمیني  -

 ، تفریح، کشاورزی، صنعتي و ...  آب برای مصارف مختلف آشامیدن -

 تعریف آلودگي آب  -

 لف طبقه بندی منابع آالینده از نقطه نظرات مخت -

 منابع آالینده آب -

واد م ن اکسیژن )اکسیژن خواهي فاضالب(، نقش فاضالبهای خانگي در آلودگي آب، سیستم های دفعمصرف کنندگا - 

ب( فعي فاضالدبي و زائد مایع و آلودگي منابع آبهای زیر زمیني )سپتیک تانکها و سیستم های نشت در زمین، چاهها جذ

 به هاشیرا ائد جامد در زمین و آلودگي آبهای زیر زمیني و روشهای کنترلو روشهای پیشگیری، دفع مواد ز

 ر آلودگي آب نقش فضوالت حیواني د - 

 نقش فاضالبهای صنعتي در آلودگي آب -

 لودگي آبهای زیرزمیني در اثر فاضالبهای کشاورزی آ - 

 عوامل بیماریزا  -

 فیکاسیون(ترواني شدن )موثر بر کنترل فرایند غ مواد مغذی اغني شدن، عوامل -

 اکم زیستيواد آلي سنتزی )پاک کننده ها، فسفاتها و عوامل مربوط به تعادل فسفر(، آفت کشها، تقسیم بندی، ترم -

 مقایسه سمیت 

میدان  تفت و مشتقات آن و آلودگي منابع سطحي و زیر زمیني و روشهای کنترل و پاک کردن لکه های نفي، ضایعان -

 های زیرزمیني و نشت خطوط لوله های نفتي، تانک 

 اهداف و معرفی درس
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 سنگین و لودگي مواد شیمیایي معدني و کانیها شامل اسیدیته، شوری و سمیت عوامل موثر بر آن ، آلودگي فلزاتآ -

 مشکالت آنها، بحث در مورد حداقل دو فلز سنگین )جیوه ، سرب و ...(

 رسوبات -

 (حهای هسته ای ، نیروگاههای هسته ایرآوری آن، سالفآلودگي مواد رادیو اکتیو )سنگ معدن و  -

 آلودگي حرارتي -

 یم بندی دریاچه بر اساس درجه حاصلخیزی و عوامل(حاصلخیزی دریاچه )تقس -

ی اایستگاهه راحل مختلف انجام مطالعه رودخانه شامل برنامه ریزی، شناسایي حوزه آبریز و منابع آالینده، تعیینم -

وخود  اکسیژن رودخانه، منحني افت D0بررسي شاخصها، بررسي فتوسنتز ، محاسبه نمونه برداری ، نمونه برداری ، 

 پاالیي رودخانه

 رایج ایران قوانین کنترل آلودگي با تکیه بر قوانین -

 

 :اهداف درس . 2

 :باشند قادر زیر موارد به دوره اتمام از پس دانشجویان رود می انتظار

مربوطه  آلودگي یریتمد شیوه و بداند آب کیفیت بر را یک هر اثرات و آب دهکنن آلوده مواد و آلودگي منابع انواع   .1

 کند ارائه را

 صارفم برای آب تناسب و نموده تحلیل هیدروشیمي های جنبه و کیفي استانداردهای نظر از را آب کیفیت .2

 .نماید ارائه مختلف را

دراین  وردیم مثالهای و شده آشنا کسیژنا افت منحني و آلي مواد آلودگي مدلسازی و رودخانه خودپاالیي با .3

 نماید حل خصوص

رشد  کنترل و مربوطه آلودگي شاخصهای اوتریفیکاسیون، از ناشي مشکالت مخازن، و ها دریاچه در آب مدیریت با .4

 شود آشنا جلبکي
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 شیوه ارائه درس .1

  امل رگزاری کر تعامالت در کنار ب، تبادل تکالیف و سایفرمارائه اطالعات کلي ضروری در چارچوب این

 حضوری و فعالیت های هاکالس

  ر حد دیرحضوری و ارائه قسمتي از رئوس مطالب  به شیوه غ فرمارائه اطالعات کلي ضروری در چارچوب این

 ای مشخصيهکرد قسمتهای واحدی غیربالیني کاربرد دارد. توجه نمایید که در این رویدرس رای)این نوع ارائه بمجاز مصوب 

 شوند(. از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نمي

 

 ه کامال مجازی درس ارائ 

 

 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

اهمیت و خواص آب، چرخه آب در طبیعت و عوامل 

 :موثر در حرکت آب، فرمول کلی بیالن

 د:دانشجو باید بتوان

 ا بیان کند. اهمیت و خواص آب ر -

رخه آب در طبیعت و عوامل موثر در حرکت آب را بیان چ -

 نماید و فرمول کلي برای بیالن آب را بداند. 

 

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

شمائی از وضعیت منابع آبی جهان و مقایسه آن با 

 ایران

 اند:دانشجو باید بتو

 بي جهان را بیان کند. آوضعیت منابع  -

 ضعیت منابع آبي شیرین موجود در جهان را بیان کند.و -

 میزان آب موجود در ایران را برآورد نماید. -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 درس رحضوریغی جز تعیین
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 کیفیت طبیعی آبهای سطحی و زیر زمینی

 دانشجو باید بتواند:

یان بیر عوامل مختلف بر کیفیت آب های جاری را تأث -

 کند. 

 دفع پساب در آب های سطحي را بیان کند. تأثیر -

 وامل موثر بر مصرف آب را بیان کند. ع - 

أثیر مواد آلي و معدني را در کیفیت آب های سطحي ت -

 بیان کند. 

 أثیر دما در کیفیت آب آب های سطحي را بیان کند. ت -

ای سطحي بیان ماده آلي را در کیفیت آب هتأثیر نوع  -

 کند. 

 أثیر مواد سمي را در کیفیت آب های سطحي بیان کند.ت -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :آب شوریآشنایی با 

 آن اهمیت و شوری تعاریف با آشنایي -

 شوری محاسبه و بیان مختلف واحدهای با آشنایي -

 شوری با مرتبط استانداردهای با آشنایي -

 )ویلکوکس) شوری با مرتبط دیاگرامهای ترسیم -

 آنها تحلیل و شوری با مرتبط کیفي شاخصهای با آشنایي -

 آب منابع شوری مدیریت ارائه -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

آب برای مصارف مختلف آشامیدن، تفریح،  

  نعتی و ...کشاورزی، ص

 دانشجو باید بتواند: 

أثیر دفع پساب خانگي، کشاورزی و صنعتي را بر کیفیت ت -

 آب رودخانه بیان کند.

 همیت و لزوم پیش تصفیه فاضالب ها را بیان کند.ا - 

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

از نقطه  تعریف آلودگی آب و طبقه بندی منابع آالینده

 :نظرات مختلف و منابع آالینده آب

 دانشجو باید بتواند:

 آلودگي آب را تعریف نماید. -

ر دأثیر عوامل آالینده شیمیایي، فیزیکي و بیولوژیکي را ت -

 کیفیت آب ها بیان کند. 

وامل آالینده که موجب آلودگي آبها مي شوند را بیان ع -

 کند. 

 کند. ب را بیان شاخص های میکروبي آ -

 داکثر دوز مجاز آالینده های شیمیایي را بیان کند. ح -

 .ینده آب را بیان نمایدمنابع مهم آال -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید



 9 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

مصرف کنندگان اکسیژن )اکسیژن خواهی فاضالب(، 

های  نقش فاضالبهای خانگی در آلودگی آب، سیستم

 مایع و آلودگی منابع آبهای زیر زمینی دفع مواد زائد

)سپتیک تانکها و سیستم های نشت در زمین، چاهها 

جذبی و دفع فاضالب( و روشهای پیشگیری، دفع مواد 

زائد جامد در زمین و آلودگی آبهای زیر زمینی و 

 روشهای کنترل شیرابه ها

 دانشجو باید بتواند:

 یان نماید. قش فاضالبهای خانگي در آلودگي آب را بن - 

 سیژن خواهي فاضالب خانگي را بداند. کمیزان  -

یستم های دفع مواد زائد مایع و آلودگي منابع آبهای س -

زیر زمیني )سپتیک تانکها و سیستم های نشت در زمین، 

 جذبي و دفعي فاضالب( را آشنا باشد. چاهها

وشهای پیشگیری آلودگي منابع آبهای زیر زمیني را ر -

 بداند. 

 وزمیني  دفع مواد زائد جامد در زمین و آلودگي آبهای زیر -

 روشهای کنترل شیرابه ها را بیان نماید.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :نقش فضوالت حیوانی در آلودگی آب 

 :دانشجو باید بتواند

قش فضوالت حیواني در آلودگي آب و آلودگي منابع ن -

 ای زیر زمیني را آشنا باشد.آبه

 :نقش فاضالبهای صنعتی در آلودگی آب

 دانشجو باید بتواند:

ه سمي و خطر ساز در کیفیت آب رودخانه را مواد آالیند - 

 بیان کند. 

 ساب صنعتي را بیان کند. پلزوم تصفیه  -

داکثر دوز مجاز آالینده های سمي و خطرناک را در آب ح -

 های سطحي بیان کند.

یل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در فا

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :آلودگی آبهای زیرزمینی در اثر فاضالبهای کشاورزی

 دانشجو باید بتواند:

ا رلودگي آبهای زیرزمیني در اثر کود های ازته و فسفاته آ -

 بیان نماید. 

 لودگي آبهای زیرزمیني در اثر سموم را بیان نماید.آ -

اغنی شدن، عوامل موثر بر کنترل فرایند مواد مغذی 

 :تروفیکاسیون(اغنی شدن )

 دانشجو باید بتواند:

قدار مجاز دفع پساب به خصوص پساب صنعتي و م -

 کشاورزی را در رشد جلبک ها بیان کند.

ده ها و مواد مغذی را در رشد بیش از حد تأثیر آالین - 

 جلبک ها و عوامل موثر بر کنترل فرایند غني شدن

 اتروفیکاسیون( بیان کند. )

 :و عوامل بیماریزا  عوامل محدود کننده رشد جلبکها

  دانشجو باید بتواند:

اثیر عوامل بیماریزا )باکتریایي، ویروسي، انگلي، ت -

 پروتزوئری ( را در آلودگي منابع آب بیان نماید.

 ربوطمواد آلي سنتزی )پاک کننده ها، فسفاتها و عوامل م -

 سفر(، آفت کشها، تقسیم بندی، تراکم زیستيبه تعادل ف

 :مقایسه سمیت

 :دانشجو باید بتواند 

 اثیر مواد آلي سنتزی )پاک کننده ها، فسفاتها و عواملت -

 مربوط به تعادل فسفر( را بیان نماید. 

فت کشها را تقسیم بندی کند و آفت کشهای کلره و آ -

سه قایستي و مفسفره و کارباماتها را از نظر میزان تراکم زی

 بررسي نماید. سمیت

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید



 12 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

نفت و مشتقات آن و آلودگی منابع سطحی و زیر 

 زمینی و روشهای کنترل و پاک کردن لکه های نفتی،

ضایعات میدان های نفتی، تانک های زیرزمینی و 

 :نشت خطوط لوله

 دانشجو باید بتواند:

ن لودگي منابع زیر زمیني با نفت و مشتقات آن را بیاآ -

 نماید. 

لودگي منابع سطحي با نفت و مشتقات آن را بیان آ -

 نماید.

 روشهای کنترل و پاک کردن لکه های نفتي،  - 

ضایعات میدان های نفتي، تانک های زیرزمیني و نشت 

 بیان نماید. خطوط لوله آنرا

شده و بارگذاری شده در فایل پاوروینت صدار گذاری 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

آلودگی مواد شیمیایی معدنی و کانیها شامل اسیدیته، 

فلزات  شوری و سمیت عوامل موثر بر آن ، آلودگی

سنگین و مشکالت آنها، بحث در مورد حداقل دو فلز 

 :سنگین )جیوه ، سرب و ...(

 دانشجو باید بتواند:

دتیه را بر منابع یمیایي معدني نظیر اسیشآلودگي مواد  -

 آب بیان نماید

لودگي مواد شیمیایي معدني نظیر شوری را بر منابع آب آ -

 بیان نماید. 

لودگي مواد شیمیایي معدني نظیر آلودگي فلزات سنگین آ -

 نماید.  )جیوه و سرب ، آرسنیک را بر منابع آب بیان

 :رسوبات

 دانشجو باید بتواند:

. بع آبهای سطحي بیان کندکیفیت منا تأثیر رسوبات را در -

یزان متوسط اکسیژن الزم برای تجزیه مواد آلي رسوبات م -

 را بیان کند.

 وامل موثر بر اکسیژن خواهي رسوبات را بیان کند. ع -

ثر تالطم بر ته نشیني یا شسته شدن مواد آلي را بیان ا -

 کند.

فاوت اکسیژن خواهي مواد آلي در بدنه و در رسوبات را ت -

 کند. بیان 

فهوم ضریب انتشار موا آلي در بدنه یا ضریب ته نشیني م -

 مواد آلي در بستر رودخانه را بیان کند.

 یزان اکسیژن خواهي مواد آلي را در رسوبات بیان کند.م -

 .مفهوم اکسیژن دهي به وسیله فتوسنتز را بیان کند -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 دسامانه نوی
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

آلودگی مواد رادیواکتیو )سنگ معدن و فرآوری آن، 

 :سالحهای هسته ای ، نیروگاههای هسته ای(

 دانشجو باید بتواند:

 ودگي مواد رادیو اکتیو مصنوعي با نیمه عمر کمآل -

 لودگي مواد رادیو اکتیو مصنوعي با نیمه عمر طوالنيآ -

 دگي مواد رادیو اکتیو طبیعي با نیمه عمر کمآلو -

 يآلودگي مواد رادیو اکتیو طبیعي با نیمه عمر طوالن -

 

 :آلودگی حرارتی

 دانشجو باید بتواند:

. ثر آلودگي حرارتي بر منابع آبهای سطحي را بیان نمایدا -

را بیان  stratificationیده الیه الیه شدن آب و پد -

 نماید.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

حاصلخیزی دریاچه )تقسیم بندی دریاچه بر اساس 

 :درجه حاصلخیزی و عوامل(

 دانشجو باید بتواند:

 دریاچه های الیگوتروفیک -

 دریاچه های اوتروفیک -

 دریاچه های مزتروفیک -

 دریاچه های پیر -

فهوم اکسیژن خواهي و اکسیژن پذیری را در رودخانه م -

 بیان کند. 

 یان کند.تعریف فتوسنتز را ب -

 ر فتوسنتز را بیان کند. بعوامل موثر  -

أثیر فتوسنتز را بر اکسیژن خواهي و اکسیژن پذیری ت -

 رودخانه بیان کند. 

 أثیر تالطم را بر اکسیژن گیری رودخانه بیان کند. ت -

 فتوسنتز را بیان کند.  تأثیر دما بر -

 فافیت آب را در فتوسنتز بیان کند. تأثیر ش -

 یان کند. بازه گیری فتوسنتز را در رودخانه روش اند -

 أثیر دما در اندازه گیری ضریب اکسیژن خواهي مواد آليت -

 را بیان کند.  در بدنه و ضریب اکسیژن گیری

وش های تصحیح این ضرایب در دماهای مختلف را بیان ر -

 کند.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :االییخودپ

 دانشجو باید بتواند: 

وانایی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه را ت -

 در خود پاالیی ارزیابی کند. 

وامل موثر بر خودپاالیی را بیان کند که شامل ع -

 موارد زیر است:

 مرفولوژی-

 میزان دبي-

 شرایط هواشناسي  -

 ه ورودی خصوصیات مواد آالیند -

 هخصوصیات کیفي رودخان -

 

 :اکسیژن پذیری و اکسیژن خواهی رودخانه

 دانشجو باید بتواند:  

وامل موثر بر اکسیژن پذیری و اکسیژن خواهي رودخانه ع -

 را بیان کند. 

أثیر عوامل مختلف و اهمیت هر یک را در اکسیژن ت -

 پذیری و اکسیژن خواهي بیان کند.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 انه نویدسام
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :منابع آب سطحی BODعوامل موثر بر 

 :دانشجو باید بتواند 

أثیر ماهیت و نوع ماده آلي وارد شده به منابع آب ت -

 بیان کند. BODسطحي را در افزایش 

را  BODأثیر عوامل مختلف بر سرعت واکنش ت - 

 بیان کند. 

منابع  BODاکسیژن داخل آب بر  تأثیر مقدار -

 ان کند.آب سطحي را بی

ب منابع آ BODتأثیر میزان و نوع مواد آلي را بر -

 سطحي بیان کند.

را بیان  BODپارامترهای مختلف در واکنش  -

 کند. 

نابع ممصرف شده و باقیمانده در  BODمفهوم  -

 آب سطحي را بیان کند.

ز به اکسیژن نسبت به زمان را بیان تغییرات نیا - 

 کند.

  BODدر معادله  عیین پارامترهای مختلفت - 

( ثابت Kبه دست آوردن ) روش های مختلف -

  BODسرعت واکنش 

 BODر ثابت سرعت واکنش بعوامل موثر  -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

مراحل مختلف انجام مطالعه رودخانه شامل برنامه 

 ینریزی، شناسایی حوزه آبریز و منابع آالینده، تعی

ایستگاهها نمونه برداری، نمونه برداری، بررسی 

رودخانه،  DOشاخصها، بررسی فتوسنتز، محاسبه 

 :منحنی افت اکسیژن وخود پاالیی رودخانه

 دانشجو باید بتواند: 

 واملي که باعث کاهش و یا افزایش مواد آلي در رودخانهع -

 مي شوند را بیان کند. 

واد آلي یا سرعت یژن به وسیله ممکانیسم مصرف اکس -

 مصرف اکسیژن را بیان کند. 

 فهوم حداکثر مصرف نهایي اکسیژن به وسیله مواد آلي رام -

 بیان کند. 

أثیر عمل ترقیق در غلظت اکسیژن محلول رودخانه را ت -

 بیان کند. 

أثیر مواد آلي موجود در رسوبات را در مصرف اکسیزن ت -

 بیان کند. 

دن مواد آلي بستر را در ش تأثیر ته نشیني یا شسته -

 تغییرات اکسیژن محلول بیان کند.

 ر معادله موازنه اکسیژن را بیان کند. دعوامل موثر  - 

 أثیر تالطم را بر نفوذ اکسیژن در رودخانه بیان کند. ت -

أثیر خصوصیات رودخانه را در میزان اکسیژن محلول ت -

 رودخانه بیان کند. 

لي نه را بر ته نشیني مواد آرودخا تأثیر الگوی هیدرولیک -

 بیان کند. 

أثیر شرایط اقلیمي را در غلظت اکسیژن محلول رودخانه ت -

 بیان کند.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :اثر ترقیق بر اکسیژن خواهی مواد آلی

 :دانشجو باید بتواند 

 را بیان کند. أثیر ترقیق بر کمبود اکسیژن رودخانهت - 

یان لي فاضالب را در اکسیژن خواهي مواد آلي بتأثیر بار آ - 

 کند.

 :الگوی تغییرات نیاز به اکسیژن

 دانشجو باید بتواند: 

 گونگي مصرف اکسیژن را در رودخانه بیان کند.چ - 

 وامل موثر در نیاز به اکسیژن را بیان کند. ع - 

ن ز به اکسیژن بیان خواهي رسوبات را در نیاتأثیر اکسیژ -

 کند. 

 وند تغییرات اکسیژن محلول رودخانه را بیان کند.ر -
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 معرفي کتاب. 1

 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 

 

 معرفي مقاله )درصورت نیاز(. 2

 ان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنو
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

  

 منابع درسی دانشجویان
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 و ...(  ، مجموعه اسالیدفیلممحتوای الکترونیکي، جزوه یا هر نوع محتوای دیگر )مانند  معرفي .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

ای آماده بودن فایل بر

  اریذبارگ

    

    

    

    

    
 

 

 
 

 

 خیر  بلي   اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

    
 

 

 

 

   

 

 خودآزمون ها
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 یفتکل
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

    تکالیف در سامانه نوید بارگذاری و تاریخ آن مشاهده مي گردد  

 

 

     

 

 پروژه پایان ترم 

 خیر   بلي   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید: در صورت پاسخ مثبت شرح

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
 

 گفتگو 

 : گفتگوموضوع 

 

 های دانشجویانتكالیف و پروژه

 سایر فعالیت های یادگیری
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 ..( ا و .شیوه ارزشیابي دانشجو )اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایي، خودآزمونه .1

 ارزشیابي در قسمت معرفي درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 

 

 

ر کالسهای ی چون نمره آزمون کتبي، حضور و غیاب د)موارد بندی دقیق ارزشیابي نهایي دانشجوها و بارممالک .2

  های پیش بیني شده(حضوری، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 توجه: مي توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام دهید. 

 

 

 

 

 نمره ون/ تاریخ انجام تکلیفتاریخ آزم شرح فعالیت ردیف

 4 طول ترم در  انجام تکالیف بارگزاری شده در نوید در موعد مقرر 1

 4 میان ترم امتحان میان ترم 2

 12 پایان ترم (ای گزینه چهار/تشریحی سواالت) پایان ترمامتحان   3

    

 20  جمع 

 ارزشیابی دانشجویان


