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  زبان تخصصیکسب دانش و اطالعات الزم در زمینه هدف کلی درس: 
  با متون تخصصی رشته مهندسی بهداشت محیطآشنایی دانشجویان  -1
  جامدواژه شناسی و درك مطلب و مفهوم مواد زائد آشنایی دانشجویان با  -2
  آشنایی دانشجویان با واژه شناسی و درك مطلب و مفهوم تصفیه آب -3
  آشنایی دانشجویان با واژه شناسی و درك مطلب و مفهوم تصفیه فاضالب -4
  واژه شناسی و درك مطلب و مفهوم آلودگی هواآشنایی دانشجویان با  -5
  آشنایی دانشجویان با نگارش مقاله تخصصی و نامه نگاري -6

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

  زمینه کاري تخصصی رشته بهداشت محیط را بداند.-1-1
  متون تخصصی در هر زمینه  کاري تخصصی  را بداند.-2-1
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص مدیریت مواد زائد جامد را بداند. -1-2
  طلب در خصوص ویژگیهاي مواد زائد جامد را بداند.واژه شناسی و درك م -2-2
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص روش هاي دفع مواد زائد جامد را بداند. -3-2
  زمینه هاي تحقیقاتی در خصوص مواد زائد جامد را بداند. -4-2
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص کیفیت آب را بداند. -1-3
  در خصوص فرایند هاي تصفیه آب را بداند. واژه شناسی و درك مطلب -2-3
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص فرایندهاي نوین در تصفیه آب  را بداند. -3-3
  زمینه هاي تحقیقاتی در خصوص مدیریت و تصفیه آب را بداند. -4-3
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص کیفیت فاضالب را بداند. -1-4
  مطلب در خصوص فرایند هاي تصفیه فاضالب را بداند.واژه شناسی و درك  -2-4
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص فرایندهاي نوین در تصفیه فاضالب  را بداند. -3-4
  زمینه هاي تحقیقاتی در خصوص تصفیه فاضالب را بداند. -4-4
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص آالینده هاي هوا را بداند. -1-5
  و درك مطلب در خصوص سیستم هاي کنترل آالینده هاي هوا را بداند. واژه شناسی -2-5
  واژه شناسی و درك مطلب در خصوص آالینده هاي معیار، قوانین و استانداردهاي آلودگی هوا  را بداند. -3-5
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  نحوه نگارش مقاله را بداند. -1-6
  قسمت هاي مختلف یک مقاله را بداند. -2-6
  مختلف مقاله را بداند. نحوه نگارش قسمت هاي -3-6
  نحوه نگارش نامه جهت ارتباط با مجله و مراکز علمی خارج از کشور را بداند. -4-6

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
  )، ، حل تمرینالف) در طول دوره ( کوئیز، تکالیف

  % نمره کل50معادل  نمره10ب) پایان ترم  :
  آزمون:شیوه ج) 

  تستی / تشریحی        کتبی :پایان ترم 
، تـذکر در صـورت    حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همـراه  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  تاخیر
ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

  خواهد شد .
  حل مسائل و تکالیف درسی تکالیف دانشجو:وظایف و 

  
   09/04/97     تاریخ امتحان پایان ترم:*

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

  رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل
١- Environmental Engineering and Sanitation, Salvato J.A., John Wiley, ٢٠٠٣. 
٢- Glossary of Solid Waste Management, Water and Wastewater Treatment, Air Pollution 
٣- English for Environmental studies,٢٠٠٩ 

-   

  
  
  

  یجدول زمان بندي برنامه درس

  تاریخ  ردیف
  
  ساعت

  
  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

1  15/11/96 16-14  
آشــنایی دانشــجویان بــا متــون  

تخصصـــی رشـــته مهندســـی 
 بهداشت محیط

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

      تعطیل رسمی  تعطیل -شهادت حضرت فاطمه (س)   22/11/96  

2  29/11/96 16-14  

ــا واژه   ــجویان ب ــنایی دانش  آش
شناسی و درك مطلب و مفهـوم  

  مواد زائد جامد

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

دیتا پروژکتور، پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، آشنایی دانشجویان با واژه  16-14 06/12/96  3



 ٣

شناسی و درك مطلب و مفهوم 
 ب و فاضالبتصفیه آ

  کامپیوتر  تمرین

4  13/12/96 16-14  

آشنایی دانشجویان با واژه 
شناسی و درك مطلب و مفهوم 

 تصفیه آب و فاضالب

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

5  20/12/96  16-14 

ــا واژه    ــجویان ب ــنایی دانش آش
شناسی و درك مطلب و مفهـوم  

  تصفیه آب و فاضالب

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

6  19/01/97 16-14  

واژه آشــنایی دانشــجویان بــا 
شناسی و درك مطلب و مفهـوم  

  آلودگی هوا
  

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

7  26/01/97 16-14 

واژه آشــنایی دانشــجویان بــا 
شناسی و درك مطلب و مفهـوم  

 آلودگی هوا

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

8  02/02/97  16-14  
آشنایی دانشجویان بـا نگـارش    

  مقاله تخصصی و نامه نگاري
پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 

  تمرین
دیتا پروژکتور، 

  کامپیوتر

 
 

                                                                                                        


