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 دروس کامل شناسنامه معرفی
های یاددهی یادگیری، نحوه یادگیری )توانمندی های مورد انتظار از فراگیران(، راهبردها و روش کلیشناسنامه کامل درس حاوی اهداف 

 ارائه دهنده درستوسط گروه )های( بایستی  سدرشناسنامه کامل ارزیابی دانشجو، منابع درس، و سایر مقررات مربوط به ارائه درس می باشد. 

از سوی وزارت توانند عالوه بر منابع تعیین شده گروه های مسئول ارائه دروس می . برسددرسی ریزی کمیته برنامه  طراحی شود و به تأیید

 منابع دیگری را نیز برای یادگیری دانشجویان در طول دوره تعیین نمایند.ریزی درسی یید کمیته برنامه تأ ، بابهداشت

 درساطالعات  (1

 171528شماره درس: ایمنی و کیفییت آب آشامیدنینام درس:

  کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی :رشته و دوره

 □کارورزی       □کارآموزی       □ ملیع      □ نظریدرس: ارائه نوع 

 ساعت34 مدت زمان ارائه درس:  2 تعداد واحد:

 کروب شناسی عمومیمی: پیش نیاز 1400 -1401 سال تحصیلی:

 

 درس یتمدیر (2

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروه )های( ارائه دهنده:

 بهداشت مواد غذایی رشته تحصیلی: دکتر رقیه نجاتی درس: مسئول

 f.s.h.rahanejati@gmail.com :ایمیل استادیار مرتبه علمی:

 

 درسیادگیری  کلیهداف ا (3

  (:دانشحیطه ) شناختیتوانمندی های الف( 
 آب آشنا گردد دانشجو با خصوصیات آب آشامیدنی سالم و انواع آالینده های

 یکروارگانیسم های  شاخص توضیح دهداستانداردهای میکروبی آب آشامیدنی و م دانشجو

 دانشجو با پروسه تصفیه آب و مواد مورد استفاده در این پروسه آشنا گردد

 ردهای آن را بیان کندشده و استاندا پروسه تولید آبها بطریدانشجو 
 

 : (مهارتحیطه )روان حرکتی توانمندی های ب( 

 توانایی پاسخ گویی به سواالت مرتبط در کالس 

 توانایی شرکت در مباحث مرتبط با تولید آب سالم آشامیدنی 

 : (نگرشحیطه ) عاطفیتوانمندی های ج( 

 .دانشجو به اهمیت استانداردها و کیفیت آب آشامیدنی واقف گردد

 انشجو به اهمیت حدف آالینده های آب آشامیدنی آگاه گردد.د
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 محتوای آموزشی (4

 مباحث نظریالف( 

زمان الزم  عنوان مبحث درسی تاریخ ارائه ردیف

 جهت تدریس

 ارائه دهنده

 کلیات و اهمیت بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 3/07 1

 سیستم های نظارتی بر کیفیت آب
 دکتر رقیه نجاتی 2

 الینده های آب آشامیدنیآ 07/07 2

 )حاللهای صنعتی و آفت کشها(
یدکتر رقیه نجات 2  

یدکتر رقیه نجات 2 هیدروکربنهای آروماتیک و نیترات و نیتریت 10/07 3  

یدکتر رقیه نجات 2 آالینده های هورمونی، دارویی و فلزات سنگین 14/07 4  

یاتدکتر رقیه نج 2 عوامل میکروبی در آب آشامیدنی 17/07 5  

یدکتر رقیه نجات 2 طعم و بو و ظاهر آب آشامیدنی 24/07 6  

 حذف طعم و بوی بد از آب آشامیدنی  01/08 7

 سختی آب
یدکتر رقیه نجات 2  

استانداردهای میکروبی آب آشامیدنی و میکروارگانیسم ها  08/08 8

 شاخص
یدکتر رقیه نجات 2  

یدکتر رقیه نجات 2 حذف عوامل بیماریزا از آب آشامیدنی 15/08 9  

 پروسه تصفیه آب  22/08 10

 آشغال گیری، ذخیره سازی و هوادهی

یدکتر رقیه نجات 2  

 پروسه تصفیه آب  29/08 11

 انعقاد، لخته سازی و فیلتراسیون

یدکتر رقیه نجات 2  

 پروسه تصفیه آب  06/09 12

 گند زدایی و سختی گیری

 فلوئور زنی

یدکتر رقیه نجات 2  

 ودگیهای ایجاد شده طی تصفیه آب آشامیدنیآل 13/09 13

 فرآورده های فرعی مضر گند زداها 

 راهکارهای کاهش فروارده های مضر ناشی از گندزداها

یدکتر رقیه نجات 2  

یدکتر رقیه نجات 2 آنها یاستانداردهاو شده  یبطر یانواع آبها 20/09 14  

یدکتر رقیه نجات 2 انواع روشهای تصفیه آبها بطری شده  سمینار  15  

انواع روشهای تصفیه خانگی آبها، بررسی کیفیت آبهای آشامیدنی در  سمینار 16

 ایران
یدکتر رقیه نجات 2  
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 امتحان 17

 پایان ترم
------------------ 

 دکتررقیه نجاتی 2

 

 

 راهبردهای آموزشی (5

 استاد محوری 

 فراگیر محوری 

 یاددهی های روش (6

 سخنرانی فعال 

 کیآموزش الکترونی 

 طراحی پرسش و پاسخ 

 بارش افکار 

 

 )یادگیری( مسئولیت های دانشجو (7

 طالعه متون )یادگیری دیداری(م 

  )مشاهده اطالعات، تصاویر و نمودارها )یادگیری دیداری 

 ادگیری شفاهی و انتقال اطالعات از طریق شنیدن )یادگیری شنیداری(ی 

 )نکته برداری )یادگیری نوشتاری 

  ییادگیری الکترونیک 

  چکبحث در گروه های کو 

   یادگیری از همتا 

  ارائه سمینار(Self-Study) خودآموزی  

  بیمشارکت فعال در ارزشیا 

 رسانه ها و وسائل آموزشی مورد نیاز (8

 کامپیوتر و اینترنت 

 پروژکتور،وایت برد 

 میزان مشارکت مدرسان )%( (9
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 100 تیدرصد دکتر رقیه نجا 

 منابع اصلی درس  (10

  1399، چاپ دوم، فاضالب، جلد یک و دو، تالیف دکتر محمد علی ززولی، دکتر ادریس بذر افشانکتاب تکنولوژی آب و 

 کتاب تکنولوژی آب و فاضالب، تالیف همروهمرو، ترجمه دکتر امیرحسین محوی، دکتر بهزاد شاه مرادی، مهندس عبداهلل قوامی ،

 1392چاپ سوم، 

 گری، ترجمه: دکتر نعمت اهلل جعفرزاده، شمس السادات قطبی، امین -اف-نکتاب آب آشامیدنی  مشکالت و راه حل ها، تالیف: ا

 1391،عسکری، مریم یار احمدی

  کتاب شیمی محیط زیست)آنالیز های آب و فاضالب(، نویسنده: کالیر سایر، پری مک کارتی و جن پارکین، ترجمه: مهندس علی

 1396زاده حقیقی،چاپ سوم، دکتر نعمت اهلل جعفر  اکبر بابایی، دکتر سید نادعلی علوی،

 1396، آب های معدنی)آبهای بطری شده(، نویسنده محمد رعیتی 

 روش های ارزیابی  (11

  ورت درخواست دانشجویان برگزاری امتحان میان ترمو در صامتحان کتبی یا مجازی پایان ترم 

 تکلیف مجازیLMS  

 ارائه سمینار 

 نحوه محاسبه نمره کل  (12

 15 ( نمره امتجان پایان ترم)و میان ترم 

 1 نمره حضور منظم در کالس 

 2 نمره ارائه سمینار 

 2 انجام تکالیف مجازی 

 درس مقررات  (13

  2:در جلسات نظری دفعات مجاز غیبت موجه تعداد 

 دفعات مجاز غیبت موجه در جلسات عملی: تعداد 

  :14حداقل نمره قبولی 

 ............................. 

 توضیحات ضروری  (14

 به برگزاری امتحان میان ترم تا قبل پایان مهرماه تاریخ دقیق مشخص گردددر صورت تمایل 

درصد آنالین برگزار میگردد  50درصد از جلسات بصورت آفالین و   50در صورت مجازی بودن برگزاری دوره 

 ( جلسات آنالین با هماهنگی نماینده گروه تعیین می گردد16-8که تاریخ و ساعت )
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در دوهفته اول سال تحصیلی از موضاعات بیان شده جهت سمینار یک مورد را انتخاب  دانشجویان موظف هستند

 نموده و تا آخر آذر ماه سمینار خود را ارائه دهند

 


