بسمه تعالي

طرح درس) آموزش آنالین و مجازی)
بخش الف:
نام و نام خانوادگي مدرس :الهام قیسوندی
گروه آموزشي :بهداشت عمومي
عنوان واحد درسي به طور کامل :بهداشت محیط 1

آخرين مدرك تحصیلي :دکترا
نام دانشكده :علوم پزشكي خمین
تعداد واحد 1:واحد

مرتبه علمي :استاديار

رشته تحصیلي :آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
رشته تحصیلي فراگیران :بهداشت عمومي ترم 3
تعداد جلسه 8 :جلسه

محل تدريس:

مقطع :کارشناسي پیوسته
عنوان درس پیش نیاز :ندارد

ردیف

بخش ب:

1

جلسه

هدف کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر اساس سه حيطه اهداف
آموزشی :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش هاي یاددهی

1

منابع
تامين آب
و ویژگی
هاي آب
سالم

 .1دانشجو بتواند گردش آب در طبيعت را توضيح

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

دهد.
 .2دانشجو بتواند انواع منابع آب را توضيح دهد.
 .3دانشجو بتواند ویژگی هاي آب سالم و بهداشتی
را بيان نماید..

رفتار ورودي

وسایل
آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

ارزشيابی

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

شيوه ارزشيابی
م
تد

منابع تدریس

درصد

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

2

2

3

3

4

4

5

5

خصوصی

 .1دانشجو بتواند خصوصيات فيزیکی آب را بيان

ات

نماید.

فيزیکی و

 .2دانشجو بتواند خصوصيات شيميایی آب را بيان

شيميایی و

نماید.

بيولوژیکی

دهد.

آب

 .3دانشجو بتواند خصوصيات بيولوژیکی آب را

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

شرح دهد.

بيماري

.1دانشجو بتواند اهميت بيماري هاي منتقله از

هاي

آب را بيان نماید.

منتقله از

 .2دانشجو بتواند انواع بيماري هاي منتقله از آب

آب،

را نام ببرد و هریک از آنها را شرح دهد

جلبکها و
باکتري

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

هاي
مزاحم در

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

آب
روش هاي

 .1دانشجو بتواند اهيمت فرایند تصفيه آب را بيان

تصفيه

نماید.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

روش هاي

 .1دانشجو بتواند سختی آب و انواع آن را یيان

سخت

نماید.

گيري

 .2دانشجو بتواند عومل موثر بر سختی آب را بيان

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

ساده آب

 .2دانشجو بتواند کليات مراحل تصفيه (انعقاد و
لخته سازي ،ته نشينی نهایی ،فيلتراسيون،
گندزدایی) شرح دهد.

نماید.

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .3دانشجو بتواند سخت گيري کردن (سبک
کردن) آب را بيان نماید.

6

6

7

7

8

8

روش هاي

 .1دانشجو بتواند روش هاي ضدعفونی کردن آب

ضدعفونی

و موارد کاربرد آنها را بيان کند.

کردن آب

 .2دانشجو بتواند مکانسيم عمل این گندزدایی ها
را توضيح دهد.

مواد رادیو

 .1دانشجو بتواند ترکيبات الی آالینده در آب را

اکتيو در

بيان نماید.

آب ،مواد

 .2اثرات این ترکيبات الی آالینده آب بر انسان و

سرطان زا

محيط زیست را شرح دهد.

در آب،

 .3روش هاي حذف این ترکيبات الی آالینده در

مواد

آب را بيان نماید.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

شيميایی،
دترجنت

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

ها ،فلزات
سنگين و
سایر
عناصر
جزئی در
آب
اسندادرده

 .1دانشجو بتواند استانداردها و اصول رعایت

اي کيفيت

بهداشت استخرها را شرح دهد.

آب

 .2روش هاي صحيح نمونه آب برداري آب را بيان

آشاميدنی،

نماید.

روش هاي

 .3دانشجو بتواند انجام اقدامات الزم در مواقع

صحيح

آلودگی آب را بيان نماید.

نمونه

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
 .3بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
روش ارزشيابی:
 پرسش در گفتگوسوال در ابتدايکالس
 -آموزش همزمان

 .1سامانه
نوید
 .2پاور پوینت
و صداگذاري بر
روي اسالیدها

 .1بحث
 .2انجام
تکليف

 .1شرکت در
بحث 20
درصد
 .2انجام تکاليف
 30درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم 50
درصد
(چهارگزینه اي)

اصول ،کيفيت و تصفيه آب و فاضالب،
تاليف دکتر محمد شریعت پناهی

برداري و
انجام
اقدمات
الزم در
مواقع
آلودگی
بهداشت
استخرها

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1هر يكشنبه منتظر محتوای جديد در سامانه نويد باشید.
 -2در گفتگوها شرکت کنید.
 -3تكالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -4اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید.
موفق باشید

