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 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

  پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز
  )1( بهداشت محیط)  course plan( ترمی  دوره  طرح

  )1( بهداشت محیط :درس نام
  16-18 ساعت شنبه: برگزاري تاریخ  1396- 97 تحصیلی دوم سال نیم: دوره طول
  بهداشت دانشکده: يبرگزار محل  )ساعت 17( نظري 1: واحد تعداد
  :نیاز پیش  شهریاري علی دکتر :درس مسول نام

  E-mail: dr.shahryari@goums.ac.ir  32436102  -5) 203( تلفن 12 تا 14 ساعت شنبه: تماس روزهاي
   عمومی بهداشتپیوسته نا کارشناسی 1 ترم: تحصیلی مقطع و رشته

   ب و مشکالت ناشی از آنها  و راه جلوگیري از آلودگی هاآلودگی هاي آ با دانشجویان آشنایی: درس کلی هدف
  :باشند قادر  زیر موارد به دوره اتمام از پس دانشجویان رود می انتظار: درس اختصاصی اهداف

  تعریف آب سالم، انواع منابع آب مورد استفاده براي آشامیدنی و تقسیم بندي آنها را بیان نماید. -1
  (محاسن و معایب آنها) و چگونگی استفاده از آنها را تشریح نماید. منابع مختلف تامین آب -2
  خصوصیات شیمیایی آب ها (شامل کاتیون ها، آنیون ها، مواد شمیایی معدنی و آلی) موجود در آب و تاثیرات آنها را توضیح دهد. -3
تقـال بیمـاري توسـط آب (اعـم از خـوردن و آشـامیدن،       خصوصیات میکروبی آب (باکتري ها، ویروس ها، تک یاخته ها، انگل) و راه هـاي ان  -4

  تماس، ذرات هوا برد) را ترسیم نماید.
  تصفیه آب و روش هاي مورد استفاده معمول در یک تصفیه خانه آب را تشریح کنند -5
  را بیان کنند. تصفیه آب هاي زیرزمینی اعم از هوادهی و انواع روش هاي سختی گیري را ترسیم و عملکرد هر یک از فرایندها -6
تصفیه آب هاي سطحی شامل ته نشینی مقدماتی، ته نشینی شیمیایی، فلوکوالسیون، انعقاد، فیلتراسیون و فرایند جذب را ترسیم و عملکرد  -7

  هر یک از فرایندها را تشریح نماید
ضدعفونی کردن آب توضیح و روش هاي مورد استفاده (فیزیکی و شیمیایی) براي ضـدعفونی آب و خصوصـیات مـواد شـیمیایی ضـدعفونی       -8

  کننده، کلرزنی و ازن زنی را تشریح دهند.
مبارزه با جلبک ها (آلـگ  انواع جلبک هاي موجود در منابع آبی و مشکالت ناشی از وجود آنها در منابع اب و روش هاي مورد استفاده جهت  -9

  ها) در آب را بیان کنند.
  بهسازي منابع آب را تشریح نمایند -10

  

  گروهی بحث پاسخ، و پرسش سخنرانی،:  تدریس روش
 درس اصلی منابع

  
  اصول تصفیه آب دکتر محمد چلکش امیري

  جلد اول ، دکتر ایوب ترکیان - مهندسی محیط زیست
   مهندسی آب، دکتر غالم رضا موسوي

 :ارزشیابی هر به مربوط بارم و دانشجو ارزشیابی نحوه
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                          نمره 2): کالس در فعال حضور اخالقی، شئونات رعایت، ترم میان امتحان تکالیف، کوئیز،(  دوره طول در) الف
  نمره 18): اي گزینه چهار/ تشریحی سواالت( ترم پایان آزمون) ب

  
  

  1396-97 دوم سال نیم ")1( بهداشت محیط " درس برنامه هارائ بندي زمان جدول
  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

  شهریاري علی دکتر  تعریف آب سالم، منابع آب دنیا و تقسیم بندي آنها  14- 16  14/11/1396  1
 شهریاري علی دکتر  منابع مختلف تامین آب (محاسن و معایب آنها) و چگونگی استفاده از آنها  15:30-16:50  21/11/1396  2

 شهریاري علی دکتر  خصوصیات شیمیایی آب ها، مواد موجود در آب و تاثیرات آنها  17-18:30  21/11/1396  3

 شهریاري علی دکتر  خصوصیات میکروبی آب، بیماري هاي منتقله توسط آب  14- 16  28/11/1396  4

 شهریاري علی دکتر  تصفیه آب و انتخاب روش هاي تصفیه  14- 16  05/12/1396  5

 شهریاري علی دکتر  تصفیه آب هاي زیرزمینی و  سطحی  14- 16  12/12/1396  6

   ضدعفونی کردن آب  15:30-16:50  19/12/1396  7

   مبارزه با جلبک ها (آلگ ها) در آب  17-18:30  19/12/1396  8


