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 آموزشی

تکالیف 

 دانشجو

 شیوه ارزشیابی و

 درصد آن

  ورتضر

شبکه  اثحدا

جمع  يآور

 بفاضال

 آوري جمع شبکه اثحدا به طمربو شتیابهد علل  - 1-1

 .دببر منا را

جمع  شبکه اثحدا به طمربو محیطی یستز علل  - 1 -2

  هدد توضیح را آوري

 هد.د حشر را آوري جمع شبکه یشاپید خچه یرتا  - 1 -3
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سخنرانی و 

 بحث گروهی

  دیتاپرژکتور و

Power point 

پاسخ به 

سئواالت 

مطرح 

 شده

آزمون  شفاهی 
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 -کتبی)تشریحی
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 اعنوا  .2

 يها يلگوهاا

 آوريجمع 

 بفاضال

 

 آوري جمع شبکه يلگوا بنتخاا بر موثر ملاعو  - 1-2

 .    دببر منا را بفاضال

 حشر را بفاضال آوري جمع شبکه شعاعی يلگوا -2-2

 .   هدد

 حشر را بفاضال آوري جمع شبکه دي عمو يلگوا -3-2

 .   هدد

شرح   را بفاضال آوري جمع شبکه تقاطعی يلگوا  - 4-2

   هد.د

 حشر را بفاضال آوري جمع شبکه بزنیدبا يلگوا -2-2

 .   هدد

 حشر را بفاضال آوري جمع شبکه اي ناحیه يلگوا -2- 6

    هد.د

 

 شناختی
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 نمازسا . 3

تشکیالت 

 ايبرنامه بر

 هاوضالبرفا

 آوري جمع شبکه هندکن اجرا يها نماز سا -1-3

 را (رکشو وزارتسطحی ) يبهاآ و( ونیر وزارت) بفاضال

 .   هدد توضیح

)شرکت  بفاضال آوري جمع يها شبکه در فرمارکا-2-3

توضیح  راها(  داريسطحی )شهر يبهاآ و( بفاضال و آب

 .  هدد

 دو و یک زفا تمطالعا جهت ورمشا يها شرکت -3-3

 

 شناختی
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 .     هدد توضیح آوري جمع شبکه

 آوري جمع شبکه ايجرا جهت رپیمانکا يها شرکت -4-3

 هد.د توضیح را بفاضال

 . تعریف4

 تصطالحاا

 ،نشعابیا ،فرعی وفاضالبرزل،منا لتصاا و،فاضالبر - 1-4

 .   هدد حشر راها رکلکتو ، اي منطقه،  اي ناحیه

 حشر را  ژپمپا هیستگاا ،شستشو يها یچهدر ل،منهو - 2-4

   هد.د

 را بفاضال آوري جمع شبکه در هیژو يساختمانها-3-4

   هد.د توضیح
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 بفاضال آوري جمع وژهپر مدیریت صخصو در نشدا کسب ی درس :هدف کل   

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی  اهداف اختصاصی

 حرکتی

زمان بندی  طبقه  -حیطه

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

  مختلف حلامر  .1

 آوريجمع پروژه هاي 

 بفاضال
 

 کیفیت و کمیت آوردبر و بفاضال تولید کزامر - 1-1

 .  هدد توضیح آن

 .   هدد حشر را بفاضال آوري جمع يشهارو - 1 -2

 .   هدد حشر را بفاضال لنتقاا يشهارو - 1 -3

 .   هدد توضیح را بفاضال تصفیه يشهارو  - 1 -4

 توضیح را بفاضال از دمجد دهستفاا يشهارو - 1 -5

 .هدد

سخنرانی و  35 شناختی

 بحث گروهی

دیتاپرژکتور 

 Power  و

point 

پاسخ به 

سئواالت 

 مطرح شده

آزمون  شفاهی و 

 -کتبی)تشریحی

MCQ) 

لیه اومطالعات   .2

شامل مسائل 

و   ديقتصاا، جتماعیا

 منابع اطالعات

 

 

 
 

 .   هدد حشر راتوجیهی  یا صفر زفا تمطالعا - 1-2

 حشر رامقدماتی  تمطالعا یا یک زفا تمطالعا  -2-2

 .   هدد

 .   هدد حشر راحی اطر زفا یا دو زفا  -3-2

 .   هدد حشر را اجرا زفا یا سه زفا - 4-2

 را  ارينگهد و داريبر هبهر زفا یا رچها زفا  -5-2

 شرح دهد.

 44 شناختی

 حیاطر تضاومفر . 3

جمع  آوريشبکه 

 بفاضال

   
 

 .   هدد حشر را  حطر دوره -1-3

 حطر ،فیاثوپوگر )زنیا ردمو يها نقشه -2-3

 را( يشهر تتاسیسا يها نقشه و جامع و تفصیلی

 .   هدد توضیح

 ...   و مق ع ،شیب ،سرعت کثراحد و قلاحد -3-3

 .هددتوضیح  را 

 44 شناختی
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 و براورد جمعیت يرآو جمع يها سیستم و شهارو اعنواآشنایی با هدف کلی درس :                                         

 رئوس مطالب

 )عناوین فرعی(

زمان بندی  طبقه  -حیطه در سه حیطه شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی اهداف اختصاصی

 مطالب )دقیقه(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

اع نوا.  1

 جمع يشهارو

 آوري 

 .  هدد حشر ا رامجز آوري جمع سیستم - 1 - 1

 .  هدد حشر ك رامشتر آوري جمع سیستم  - 1 -2

 .   هدد حشر رامرکب  اوري جمع سیستم  - 1 -3

 .   هدد حشر راها  سیستم اعنوا معایب و یاامز  - 1 -4

سخنرانی و  24 شناختی

 بحث گروهی

دیتاپرژکتور 

 Power  و

point 

پاسخ به 

ت سئواال

 مطرح شده

آزمون  شفاهی و 

 -کتبی)تشریحی

MCQ) 



را   داريبر هبهر و ییاجرا هیگاد از ها سیستم مقایسه  - 1 -5

 .هدد توضیح

 اع نو. ا2

سیستم 

 وفاضالبر

 .   هدد حشر آوري را جمع اولمتد سیستم -2- 1

 .   هدد حشر ه راشد دهسا سیستم -2-2

 .   هدد حشر راکوچک  قطر با ثقلی وفاضالبر سیستم -3-2

 24 شناختی

 مل موثراعو.  3

لید  تو بر

 بفاضال
 

    هدد حشر رامصرفی  آب انمیز -1-3

 .   هددتوضیح  ب( را )نشتاذي نفو و ورودي يها نجریا -2-3

   هد.د حشر راجمعیت  -3-3

 .  هدد حشر رامسکونی  منطقه عنو و جمعیتی بافت -4-3

 24 شناختی

و  ي شهارو .4

 مطالعه

بینی پیش   

 جمعیت

 

 .   هدد توضیح راحسابی  روش -4- 1

 .   هدد توضیح راهندسی  روش -2-4

 .   هدد توضیح راالجستیک  منحنی روش -3-4

 .    هدد توضیح اي را مقایسه روش -4-4

 .   هدد توضیح رانسبت  يشهارو -5-4

 .هدد توضیح رامرکب  يشهارو -4- 6

 24 شناختی

ي شها. رو5

 نهاسر آوردبر

 

 .  هدد توضیح رانه اسر مختلف رفمصا انمیز - 1 - 1

   هدد توضیح راکوپن  روش از نهاسر همحاسب - 1 -2

   هدد توضیح ار فایر روش از انسر محاسبه - 1 -3

 .   هدد توضیح را هندسی روش از نهاسر محاسبه - 1 -4

 .نماید محاسبه هشد کرذ مختلف يشهارو از نهاسر - 1 -5 
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 مطالب )دقیقه(

و وسائل  رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

 ريمجا لیک روهید . 1

ه کنند آوريجمع 

 بفاضال

   

 لفرمو از محاسبه ،ها لکانا لیکروهید -2- 1

 .   هدد وضیحت رامنینگ و  يچز

و  يچز لفرمو از محاسبه ،ها لوله لیکروهید -2-2

 .   هدد توضیح رامنینگ 

نیمه  ، پر کامال حالت در ها لوله لیکروهید -3-2

 .   هدد توضیح راغیر پر  و پر

  ري مجا لیکروهید به طمربو مسایل  -4-2

 .نماید حل را

 

 شناختی
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سخنرانی و 

بحث 

 گروهی

Power 

point 

به پاسخ 

سئواالت 

مطرح 

 شده

آزمون 

 -کتبی)تشریحی

MCQ) 
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و وسائل  رسانه ها روش تدریس
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 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو

 درصد آن

حی اطر . مبانی1

  وفاضالبرسیستم 

 شهري

  را محاسبه روش ، پیک ضر یب ،حیاطر نجریا - 1 - 1

    .هددتوضیح 

 .  هدد حشر را حیاطر لهدمعا - 1 -2
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سخنرانی 

و بحث 

 گروهی

Power 

point 

حل تمرین و  تمرین

 مسئله

 حی سیستماطر. 2

 کوچک و فاضالبر هاي

 هزینهکم  و

توضیح  را هشد دهسا يها سیستم حیاطر مبانی -2- 1

 .هدد

 را کوچک قطر با ثقلی سیستم حیاطر یمبان  -2-2  

 .هدتوضیح د
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مطالب 

 )دقیقه(

 شیوه ارزشیابی و تکالیف دانشجو و وسائل آموزشی رسانه ها روش تدریس

 ندرصد آ

 . ضمائم1

 هاوفاضالبر

 

 .  هدد توضیح راها   لوله ،ها لمنهو -1 – 1

 .  هدد توضیح رو را اغچر ،شستشو يها یچهدر  - 1 -2

   هد.د توضیح راها رگذ رو و هاریرگذز - 1 -3
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سخنرانی و 

 بحث گروهی

Power point  پاسخ به

سئواالت 

مطرح 

 شده

آزمون 

 -کتبی)تشریحی
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 ها ل. منهو2

 

 .   هدد توضیح راها  لممنهو نساختما  -2- 1

 پیش ،تیلنا پلی ،بتنی ، يجرآ ها ) لمنهو اعنوا -2-2

 .  هد دتوضیح را ساخته( 

 .   هدد توضیح را ها لمنهو ساخت روش  -3-2
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