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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 

 5931-5931اول :نیمسال تحصیلی  *.                                                                زبان تخصصی نام درس:

 کارشناسی پیوسته -بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                     بهداشتدانشکده: 

 -درس پیشنیاز:                                            (آقای بادلهواحد  5، دکتر صادقیواحد  5واحد)  2   * تعداد واحد:

        8-51 -شنبهچهار * روز و ساعت برگزاری: 

 مهندسی بهداشت محیط*.گروه آموزشی:                                               2کالس شماره  محل برگزاری: .*  

 دکتر مهدی صادقیمدرسین: نام 

 شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:  آقای بادله                                            مسوول درس:نام 

 dr-sadeghi@goums.ac.ir: پست الکترونیک 92195613تلفن: گروه مهندسی بهداشت محیط.آدرس دفتر: 

 زبان تخصصیكسب دانش و اطالعات الزم در زمينه : هدف کلی درس

 با متون تخصصی رشته مهندسی بهداشت محيطآشنايی دانشجويان  -1

 واژه شناسی و درک مطلب و مفهوم مواد زائد جامدآشنايی دانشجويان با  -2

 واژه شناسی و درک مطلب و مفهوم تصفيه آبآشنايی دانشجويان با  -3

 واژه شناسی و درک مطلب و مفهوم تصفيه فاضالبآشنايی دانشجويان با  -4

 واژه شناسی و درک مطلب و مفهوم آلودگی هواآشنایی دانشجویان با  -5

 و نامه نگاری آشنايی دانشجويان با نگارش مقاله تخصصی -6

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 زمینه کاری تخصصی رشته بهداشت محیط را بداند.-5-5

 زمینه  کاری تخصصی  را بداند.متون تخصصی در هر -2-5

 

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص مدیریت مواد زائد جامد را بداند. -5-2

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص ویژگیهای مواد زائد جامد را بداند. -2-2

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص روش های دفع مواد زائد جامد را بداند. -9-2

 تحقیقاتی در خصوص مواد زائد جامد را بداند.زمینه های  -1-2

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص کیفیت آب را بداند. -5-9

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص فرایند های تصفیه آب را بداند. -2-9

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص فرایندهای نوین در تصفیه آب  را بداند. -9-9

 تی در خصوص مدیریت و تصفیه آب را بداند.زمینه های تحقیقا -1-9

 را بداند. فاضالبواژه شناسی و درک مطلب در خصوص کیفیت  -5-1

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص فرایند های تصفیه فاضالب را بداند. -2-1

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص فرایندهای نوین در تصفیه فاضالب  را بداند. -9-1

 های تحقیقاتی در خصوص تصفیه فاضالب را بداند.زمینه  -1-1
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 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص آالینده های هوا را بداند. -5-1

 واژه شناسی و درک مطلب در خصوص سیستم های کنترل آالینده های هوا را بداند. -2-1

 استانداردهای آلودگی هوا  را بداند.واژه شناسی و درک مطلب در خصوص آالینده های معیار، قوانین و  -9-1

 نحوه نگارش مقاله را بداند. -5-6

 قسمت های مختلف یک مقاله را بداند. -2-6

 نحوه نگارش قسمت های مختلف مقاله را بداند. -9-6

 نحوه نگارش نامه جهت ارتباط با مجله و مراکز علمی خارج از کشور را بداند. -1-6

 شیوه تدریس: 

 تمرینحل  -فاده از وسایل کمک آموزشی، پرسش و پاسخاست  -سخرانی
 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

امتحاان   -درصاد، 51تکالیف درسی و حل مساایل =  -درصد، 51امتحان در کالس=-درصد، 1ارزشیابی و حل مساله در کالس=  -

 درصد31تشریحی =  -پایان ترم به صورت تستی 

 

   :  دانشجو نحوه برخورد با غیبت و تاخیرمقررات و 

 ، تذکر در صورت تاخیر حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همراه

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 تکالیف درسی

 -* تاریخ امتحان میان ترم:

 51-52ساعت   51/51/31    تاریخ امتحان پایان ترم: 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

 :یمنابع اصل
1- Environmental Engineering and Sanitation, Salvato J.A., John Wiley, 2003. 

2- Glossary of Solid Waste Management, Water and Wastewater Treatment, Air Pollution 

3- English for Environmental studies,2009 

 

 

 زبان تخصصی یجدول زمان بندی برنامه درس

   

مالحظات / آمادگی  مدرس عنوان ساعت تاریخ روز

الزم دانشجویان قبل 

 از شروع کالس

 شنبهچهار 
13/13/31 

آشنايی دانشجويان با متون تخصصی رشته مهندسیی    01-8

 بهداشت محيط

  دکتر صادقی

 شنبه چهار
51/13/31  

آشنايی دانشجويان با واژه شناسیی و درک مطلیب و    01-8

 مفهوم مواد زائد جامد
  دکتر صادقی

   تعطيل رسمی –عاشورای حسينی   25/13/31 چهارشنبه

 شنبه چهار
23/3/31 

دانشجويان با واژه شناسی و درک مطلب و آشنايی  01-8

 ب و فاضالبمفهوم تصفيه آ

  دکتر صادقی
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 شنبه چهار
11/18/31 

آشنايی دانشجويان با واژه شناسی و درک مطلب و  01-8

 مفهوم تصفيه آب و فاضالب

  دکتر صادقی

 شنبه چهار
52/18/31 

آشنايی دانشجويان با واژه شناسیی و درک مطلیب و    01-8

 تصفيه آب و فاضالبمفهوم 

  دکتر صادقی

 شنبه چهار

58/18/31 

واژه شناسی و درک مطلیب و  آشنایی دانشجویان با  01-8

 مفهوم آلودگی هوا

 

  دکتر صادقی

 شنبه چهار
21/18/31 

واژه شناسی و درک مطلیب و  آشنایی دانشجویان با  01-8

 مفهوم آلودگی هوا

  دکتر صادقی

 شنبه چهار
19/13/31  

آشنايی دانشجويان با نگارش مقاله تخصصی و نامیه    01-8

 نگاری

  دکتر صادقی

 


