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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71  ،)برای یک دوره درس کامل     

 

 دکتری حصیلی:ت یرشتهو مقطع  مهندسی بهداشت محیط  گروه آموزشی:     بهداشت  دانشکده:

 

 ندارد یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح    2      تعداد واحد: مدیریت پایش کیفی آبنام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:وززمان برگزاری کالس: ر

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

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ب ر   یو کنت رل طر رات ب ا تزرک ز ا         یابی  ، ارزاساییشن ،ینیب شیپ به منظورنظارت بر آب را  تیریمد ،دوره نیا

 .طواهد دادپوشش  ،یکاهش طرر و ترابق قانون یداده ها برا ریها، از جز ه تفس ندهیآال یابیو ارز ییشناسا

از جز ه مستندات، کالیبراسیون و  ،کیفیتو کنترل  آب، انتخاب پایش کیفی و ابزار ها کیبر تکن نیدوره هزچن نیا

با توجه به ناکافی بودن روش های آنالیز  .است یاتیآب حمنابع  یابیارز ینظارت برا مدیریت نزونه تاکید دارد.

بر  یدوره مقدمه ا نیای در حال توسعه هستند. دیجد آنالیز یروش هاموجود در اندازه گیری سروح آلودگی، 

 دهد. یآب ارائه م یابیارز یبرا ی یتح  یو روش هاچند منظوره  یرینزونه گ یها کیتکن

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 پایش آبآب و هدف از  پایش الزاماتدر مورد  یفع  و مفاهیم اتیادب ایی دانشجویان باآشن 

 2 . الزامات کیفی آنهااستفاده مجدد آب و  یروش هابررسی 

 3 .پایشنظارت و  یروش ها آشنایی دانشجویان با 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

  پایشسروح  محقق شدن یبرا نیگزیجا یبع آب و راهبردهامنا پایشمراحل آشنایی با . 1

 آب  پایش ارزیابی کیفیت اطالعات جزع آوری شده در حوزه. 2

 ی جزع آوری شدهداده ها ی یتح  تیفیکتضزین مسائل مربوط به  یریادگی. 3

 داده ها یجزع آوراستفاده از با و آنالیز  لیمسائل مربوط به تح  یریادگی. 4

 یبحث در مورد مرالعات مورد قیاز طر یدنیمسائل مربوط به نظارت بر آب آشام یریادگی. 5

 در منرقه ریاطمرالعات بحث در مورد  از طریق منابع آب بر ها در نظارت دهیا نیاز آطر یبرط ی. بررس6

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ×سخنرانی

ی   ادگیری مبتن   ی ب   ر    ×(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئ ه)  ×بحث گروهی

 (TBLتیم)

 ----------------- )لرفاً نام ببرید( سایر موارد
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  انجام پروژه و ارائه کالسی )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 -------------- ببرید( لرفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نزره در د ---55---پایان ترم آزمون  نزره در د ---55-- تک یف کالسی 2انجام  و  میان ترمآزمون     

 نزره در د -----فعال در کالس شرکت  

 ----------ببرید(  ناماً لرفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -   حی         جور کردنی              ×ایچندگزینه         ×پاسخ کوتاه     ×تشریحی

  غ ط

 ----------- )لرفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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سات تعداد جل  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر میترا غالمی چرایی پایش آب 1

 دکتر میترا غالمی کیفیت آب 2

 دکتر میترا غالمی اهداف پایش آب 3

 دکتر میترا غالمی طرح پایش آب 4

 دکتر میترا غالمی کیفیت اطالعات پایش آب 5

 دکتر میترا غالمی ذطیره و تح یل اطالعات پایش آب 6

 دکتر میترا غالمی تضزین کیفیت تح ی ی 7

 دکتر میترا غالمی استفاده و به کارگیری اطالعات پایش 8

 دکتر میترا غالمی مدیریت کیفیت آب در ایران 9

 دکتر میترا غالمی مرالعه موردی -کیفیت آبمدیریت  11

 دکتر میترا غالمی پایش آب رودطانه و سر  11

 ر میترا غالمیدکت پایش آب دریاچه ها 12

 دکتر میترا غالمی پایش آب آشامیدنی 13

 دکتر میترا غالمی پایش آب های سرحی 14

 دکتر میترا غالمی پایش آب های زیر زمینی 15

 دکتر میترا غالمی پایش رسوب بستر مخازن و حوضه های آبی 16

 دکتر میترا غالمی ارائه کالسی دانشجویان 17

 دکتر میترا غالمی انارائه کالسی دانشجوی 18

 


