
 

 

 

 جلسه ی دو ساعتی برای یک درس دو واحدی( 32)برای یک دوره درس کامل، 

 

 مهندسی بهداشت محیط: گروه آموزشی                                     دانشکده: بهداشت                                                  

 محیطدکتری تخصصی مهندسی بهداشت  مقطع و رشته ی تحصیلی:

  نظری نوع واحد:              واحد 3 تعداد واحد:                  برنامه ایمنی آب آشامیدنی نام درس:

 21کد درس:                                21طراحی تصفیه خانه آب کد  پیش نیاز یا همزمان: پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت ساعت:             مکان برگزاری: روز:                                 زمان برگزاری کالس:

 دکتر غالمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:           دکتر میترا غالمی مسئول درس: داد دانشجویان:             تع

 : شرح درس

ع مشکالت ها و رفپیشگیری از بیماریدسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، مهمترین معیار ارتقای سالمتی و موثرترین عامل 

گردد. بدون تردید بهداشت و سالمت کلیه افراد جامعه، مستقیم و غیرمستقیم به کیفیت و ناشی از آب غیربهداشتی محسوب می

ای هگیر شدن بیماریکمیت آبی که در اختیار دارند بستگی دارد. هرگونه کوتاهی در امر آبرسانی شهری، صرف نظر از احتمال همه

های گزاف برای کشنده، موجب نقصان سالمت عمومی و بروز پیامدهای خطرناک اجتماعی و اقتصادی شده و مستلزم صرف هزینه

باشد. از اینرو کیفیت آب برای مصارف انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد. موثرترین راه برای جبران سالمت از دست رفته افراد می

باشد که تمام مراحل تامین آب آشامیدنی، استفاده از رویکرد ارزیابی جامع ریسک و مدیریت ریسک می حصول اطمینان از ایمنی

باشد که کم کردن آلودگی در شود. این رویکردها تحت عنوان برنامه ایمنی آب میآب از حوضه آبریز تا نقطه مصرف را شامل می

سازی، توزیع و کنترل از اهداف برنامه ایمنی آب ی از آلودگی طی ذخیرهمنابع آب، کاهش یا حذف آلودگی بوسیله تصفیه و جلوگیر

روری، های غیرضباشد. مزیت به کارگیری برنامه ایمنی آب شامل صرفه جویی در هزینه)ازجمله کاهش یا حذف مانیتورینگ و تستمی

ستفاده از با ا باشد.برداری سودمند میریت و بهرهکاهش نیاز به تصفیه یا تعمیر و نگهداری( بهبود ارتباطات و رابطه ذینفعان و مدی

 ید. بهبود بخشرا ارائه آب سالم به مصرف کنندگان در مقادیر کافی  ، می توانیک برنامه ایمنی آب

ابزار برنامه رویکرد مدیریت ریسک که تمام مراحل را از حوضه تا مصرف کننده پوشش می دهد،  باارزیابی ریسک جامع  با کمک

ان تامین کنندگ راه حل مورد نیاز را ارائه دهد.و رده، را که بر ارائه خدمات تاثیر می گذارد، شناسایی ک اولویت هامی تواند آب  ایمنی

( موثرترین راه برای WSP) آب آب وظیفه دارند از افرادی که از آب یا خدماتی که عرضه می کنند مراقبت کنند. یک برنامه ایمنی

 می باشد. ،الزامات قانونی بر اساس استانداردهای بهداشتی و سایر، برای مصرف انسانیایمن اطمینان از تامین آب 

 

 



 هدف کلی درس:

مناسب و  اهداف اصلی طرح ایمنی آب برای به حداقل رساندن آلودگی منابع آب، کاهش یا حذف آلودگی از طریق فرایندهای

در تمام انواع و قابلیت اجرای آن اطمینان از ایمنی آب (،  WSPیمنی آب)از مزایای برنامه ا جلوگیری از آلودگی در توزیع است.

 تامین آب، صرفنظر از اندازه و پیچیدگی  آن می باشد. سیستم های

 در این راستا شناخت موارد زیر ضروری است:

 .های سنتی نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی دارندهایی که روششناخت مشکالت و نارسایی

 و اجزای برنامه ایمنی آب آشامیدنی شناخت مبانی

 آشنایی کامل با ضرورت اجرای آن در جوامع شهری و روستایی کشور با توجه به ساختار اجرایی کشور و قوانین و مقررات مرتبط

 

 در پایان این درس دانشجو باید بتواند:

 کندگانه فرایند توسعه و اجرای برنامه ایمنی آب را توصیف مراحل کلیدی یازده 

 های احتمالی آن را شرح دهدگانه، چگونگی اجرای آن و چالشدالیل اهمیت هر یک از مراحل یازده 

 گانه را توضیح دهدشناسی اجرای مراحل یازدهروش 

 مطالعات موردی انجام شده را بخوبی تحلیل نماید 

 

 (: Referencesمنابع )

 

 شیوه های تدریس:

                                                  دانشجویان ارائه                                                    پروژه                                                    سخنرانی

 

  و علمی بازدید های فنی                                    (PBLیادگیری مبتنی بر مسئله ) 



 

 :شیوه های ارزیابی دانشجو

 (%03)طرح سواالت مربوط به هر گام در هر جلسه و پاسخ  و ارائه آن توسط گروه های دانشجویان در جلسه بعد 

 (%03) امتحان کتبی 

 (%13)تهیه و گزارش اجرای برنامه ایمنی آب در یکی از شهرهای ایران یا سایر کشورها 

 (%13)حضور منظم و فعال در کالس  

  



 برنامه ایمنی آببرنامه جلسات 

 عنوان  جلسه 

 برنامه ایمنی آب آشامیدنی از دیدگاه قوانین و مقررات جلسه اول 

 چارچوب مفهومی توسعه و اجرای یک برنامه ایمنی آب جلسه دوم 

ارتباطات و  برداری، مدیریت وسازی، ارزیابی سامانه آبرسانی موجود، پایش بهرهمراحل آماده جلسه سوم 

 بازخورد و بهبود برنامه ایمنی آب

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه چهارم 

 (1)مدول آن

ای هو چالشهای کلیدی که باید اجرا شوند های آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه پنجم

  (2آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه ششم 

 (3آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه هفتم

 (4آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه هشتم 

 (5آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه نهم

 (6آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشبرنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتهای آموزشی مدول جلسه دهم

 (7آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تاکید بر اهم فعالیتمدول جلسه یازدهم 

 (8آن)مدول

ای ههای کلیدی که باید اجرا شوند و چالشاکید بر اهم فعالیتهای آموزشی برنامه ایمنی آب با تمدول جلسه دوازدهم

 (9آن)مدول

 هاسازی آنها و نحوه بومیها و فرمچگونگی استفاده از ابزارهای موجود شامل جداول، چک لیست جلسه سیزدهم

 المللی در زمینه هر یک از مراحل اجرای برنامهمرور برخی تجربیات ملی و بین جلسه چهاردهم

 ترین روشهای متداول ارزیابی ریسک و انتخاب و انتخاب مناسببررسی روش جلسه پانزدهم 
 ماتریس امتیازدهی ریسک

 اولویت بندی ریسک و ارزیابی مجدد

 ارزیابی برنامه با استفاده از ابزار تضمین کیفیت برنامه ایمنی آب جلسه شانزدهم

 های اجرایی برنامه و ارایه گزارشگام استفاده از ابزار تضمین کیفیت در جلسه هفدهم 

 

 


