
  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١

 
 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  دکتري تحصیلی: يو رشته مقطعمهندسی بهداشت محیط             گروه آموزشی:بهداشت          دانشکده:
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:    2تعداد واحد:  فرآیندها وطراحی-روش هاي نوین تصفیه آب نام درس:

  دانشکده بهداشتمکان برگزاري:                     10-8:  ساعت                               سه شنبه :زمان برگزاري کالس: روز
  مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):                روشنک رضائی کالنتريمسئول درس:   5 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
دیدي که به طور فزاینده در اثر تخلیه فاضالب هاي آلوده شهري، صنعتی و پساب هاي کشاورزي به منابع آالینده هاي ج با توجه به

آب هاي سطحی و زیر زمینی وارد می شوند و همچنین فرآیندهاي متداول تصفیه ممکن است توانایی رسانیدن کیفیت آب هاي آلوده 
 در این درس سیستم ها و فرآیندهاي نوین تصفیه آب مورد بررسی قرار می گیرند.را به حد استانداردهاي نداشته باشند، 

  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
  شناخت فرآیندهاي نوین تصفیه آب -
 آشنایی با اصول فرآیندهاي نوین تصفیه آب  -
 آشنایی با کاربرد فرآیندهاي نوین تصفیه آب  -

  
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر   
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. فرآیندهاي نوین تصفیه آب علت کاربرد  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی)آشامیدنی  استانداردهاي کیفی آب -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( انواع آالینده هاي جدید در منابع آبی -
  (هدف شناختی) را تجزیه و تحلیل کند. مشکالت منابع آب -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

آشنایی با ارائه سرفصل درس و   10
  روش تدریس و نحوه ارزشیابی

  سرفصل درس
  مراجع مورد استفاده

    

  پرسش و پاسخ  گروهیبحث   منابع آبآالینده هاي   ارزیابی اولیه  دانشجویان  30
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  انواع منابع آب -  مشکالت منابع آب 60
 توزیع غیر یکنواخت -

  آب
آالینده هاي جدید و -

  نوپدید در منابع آب

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    رفع اشکال وجمع بندي    10
  

  
  
  
  

  :اهداف رفتاري جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی تصفیه آب -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی تصفیه آب -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( دانش تصفیه آب -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) فرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی تصفیه آب -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
ـــفیه براي کاربرد -  دانش تصفیه آب  15 تص

  خاص
نده  یه براي االی ـــف تص

  خاص

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از  شــــده  ـــت اس
  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

صول کلی فرآیندهاي فیزیکی   60 ا
  و شیمیایی تصفیه آب

کلیــات فرآینــدهــاي 
یایی  ـــیم فیزیکی و ش

  درتصفیه آب

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه سوم:
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 ٣

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.در آب  آالینده هاي خاص -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( روش هاي تصفیه آب -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( با توجه به شرایط را روش هاي مناسب در تصفیه آب -
  کند. (هدف شناختی) با توجه به آالینده خاص روش مناسب تصفیه را انتخاب -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
ـــب در حذف   50 روش هاي مناس

  آالینده هاي خاص
  انواع آالینده ها-
ـــب - روش هاي مناس

  براي حذف یک آالینده

برنامه ریزي سخنرانی 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ــب در   25 انتخاب روش هاي مناس
  تصفیه آب

فــاکتورهــایی کــه در 
ـــفیه  انتخاب روش تص

  موثر هستند

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  چهارم:اهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. آالینده هاي فرار خصوصیات  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( آالینده هاي فرار -
- Aeration & air stripping ) .شناختی)هدف را توضیح دهد 
  کند. (هدف شناختی)را تجزیه و تحلیل در حذف آالینده هاي فرار  استفاده از هوادهی  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
انواع آالینده هاي فرار -  آالینده هاي فرار  15

موجود در  لی  حتمــا ا
  منابع آب

علــل وجود آالینــده -
  هاي فرار در آب ها

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
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 ٤

 aeration & airهوادهی (     60
stripping(  بــراي حــذف

  آالینده هاي فرار

 Aerationمبــانی -
& air stripping  

- absorption & 
desorption  گازها  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  
  

  اهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. ضریب هنري -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( عوامل موثر بر ضریب هنري -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( انتقال جرم از فاز مایع به گاز -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)جهت حذف آالینده فرار را  از فرایند انتقال جرم از فاز مایع به گاز استفاده -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
  معادالت انتقال جرم-  به گازانتقال جرم از فاز مایع   40

یدي - هاي کل فاکتور
  در انتقال

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ضــریب هنري و عوامل موثر بر   30
  آن

  مایع –تعادل گاز -
ـــکل هاي مختلف - ش

  ضریب هنري
فــاکتورهــاي موثر بر -

ـــریب هنري (درجه ض
حرارت، قــدرت یونی، 

 ) pHسورفکتانت و  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. فاکتور زدایش -
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 ٥

 شناختی)هدف را فهرست کند. ( سیستم هاي هوادهیانواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تاثیر فاکتور زدایش بر حذف آالینده فرار -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)خاص  بر حذف آالینده فراررا سیستم هاي هوادهی  کاربرد  -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  درسموضوع 

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
هواده هاي مکانیکی،  -  انواع سیستم هاي هوادهی  60

ـــپري، دیفیوزري،  اس
  ثقلی

   

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

تاثیر فاکتور زدایش بر   فاکتور زدایش  20
  حذف

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. واحدهاي انتقال در برج هاي آکنده -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( در برج هاي آکندهعوامل موثر بر ارتفاع و سطح مقطع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( کاربرد برج هاي آکنده -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) فاکتورهاي موثر بر طراحی و کاربرد برج هاي آکنده -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  10
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 ٦

کنــده در حــذف   30 برج هــاي آ
  آالینده هاي فرار از آب

  برج هاي اکنده-
  پکینگ ها-

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

هاي   60 قال در برج  هاي انت حد وا
  آکنده

ـــطح  تاثیر ارتفاع و س
واحــدهــاي مقطع بر 

  انتقال

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. توان مورد نیاز پمپ و دمنده ها در حذف آالینده در برج هاي آکنده عوامل موثر بر  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( در فاز هاي گازي و مایعنرخ انتقال جرم هاي ثابت  فاکتورهاي موثر بر -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( آالینده از فاز مایع به گازنرخ انتقال جرم  -
  و تحلیل کند. (هدف شناختی)را تجزیه چند آالینده که به طور همزمان در اب حضور دارند انتقال جرم  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
بت   30 قال جرم هاي ثا در نرخ انت

  فاز هاي گازي و مایع
فــاکتورهــاي موثر بر -

قال جرم بت نرخ انت  ثا
  در فاز مایع

فــاکتورهــاي موثر بر -
قال جرم بت نرخ انت  ثا

  در فاز گاز

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

مپ و   45 یاز پ تعیین توان مورد ن
حذف آالینده در  ها در  دمنده 

  برج هاي آکنده

  افت فشار-
  کاربرد پمپ و دمنده-

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از  شــــده  ـــت اس
  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
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 ٧

  
  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. عوامل موثر بر تولید طعم و بو -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( سیستم هاي جداسازي انواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( زدایش طعم و بو فرآیندهاي  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) زدایش طعم و بوکاربرد روش هاي مختلف در  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    گروهیبحث     مرور مطالب جلسه قبل  15
ــتم   30 ــیس رویکردهاي نوین در س

  هاي جداسازي
ــــورت - تــحــوالت ص

گرفته در سیستم هاي 
ــــــازي و  جــــداس

  فرآیندهاي نوین

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

جاد طعم و بو -  سیستم هاي زدایش طعم و بو  45 لل ای ع
  در آب

روش هــاي موثر بر -
  حذف طعم و بو از آب

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه دهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. فرآیندهاي جذب سطحی انواع  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (از محیط آبی خارج می شوند را  سطحیآالینده هایی که توسط فرآیندهاي جذب  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( اساس فرآیندهاي جذب سطحی -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)کاربرد فرآیندهاي جذب سطحی در تصفیه آب  -

  
  
  
  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٨

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه مطالبرئوس   موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
ــــاس   45 فرآینـدهـاي جـذب اس

  سطحی
  مبانی جذب سطحی-
پــارامترهــاي جــذب -

  سطحی
  ایزوترم هاي جذب-

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ینــدهــاي جــذب   30 فرآ برد  کــار
  سطحی در تصفیه آب

  فیزیکیجذب -
  جذب شیمیایی-

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  
  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید.را ذکر روش هاي مختلف در تهیه و کاربرد انواع جاذب ها در تصفیه آب  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع جاذب ها در تصفیه آب -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( استفاده از کربن فعال در حذف آالینده -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)حذف آالینده در ستون هاي جذب در شرایط پیوسته و یا موازي  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  10
تهیه و کاربرد انواع جاذب ها با   30

  تاکید بر کربن فعال
انواع جــاذب هــا در -

  تصفیه آب
روش هاي تهیه کربن -

  فعال
فعــال - ینــدهــاي  فرآ

  سازي جاذب ها

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

یابی- باز هاي  ند  فرای
 جاذب ها

استفاده از کربن فعال در حذف   30
  آالینده در سیستم پیوسته

-GAC, PAC 
فــاکتورهــاي موثر بر -

  PAC استفاده از 
-CRT 

- EBCT  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

سته و موازي   30 ستم هاي پیو سی
  ستون هاي جذب 

  منحنی نقطه شکست-
جــزئــیــات کــاربــرد -

ـــري و  هاي س ند فرآی
مـــوازي در جـــذب 

  سطحی

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.Reverse Osmosis  و  Membrane Filtrationشباهت ها و تفاوت هاي بین  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) پارامترهاي مهم در فرآیندهاي غشایی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (  یی و جذب سطحی در سیستم تصفیه آبغشاهاي استفاده از فرآیند -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) تاثیر مکانیسم هاي مختلف در حذف آالینده توسط غشا -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  10
فیق   20 ل ینــدهــاي جــذت ب فرآ

ــطحی و ــایی در حذف  س غش
  آالینده از آب

ــاده از  ــف ــــت ــوارد اس م
فرآیندهاي جذب سطحی 
و غشایی در حذف آالینده 

  از آب در دنیا

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

ـــایی   30 ـــاس فرایندهاي غش اس
  (مکانیسم حذف)

پارامترهاي اســاســی در -
  فرایندهاي غشایی

  مکانیسم هاي حذف -

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

مکانیســم فیلتراســیون و انواع   30
  غشاها

• Straining- 
• Adsorption 
• Cake 

formation 
  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ــــــاهــــاي   20  MF,UFغش
NF,  RO    

ــاهاي - ــات غش ــخص مش
  مختلف 

ـــاهاي  - فاوت بین غش ت
  مختلف 

  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

 
  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. در تصفیه آب   MF,UF،NF,  RO غشاهاي  کاربرد -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( MF,UF،NF,  ROغشاهاي  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (گرفتگی هاي برگشت پذیر و برگشت ناپذیر  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) نقش آالینده در مکانیسم گرفتگی -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

کاربرد فرایندهاي غشـــایی در   15
  بآتصفیه 

نقش غشاها در کاربري -
  در تصفیه آب

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ــــا و   15 عبوري از غش جریــان 
  مقاومت غشا

-Active layer 
-Support layer 
- Specific flux 

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

ــواع آن در   30 ــگــی و ان ــت ــرف گ
  فرایندهاي غشایی

- Reversible & 
Irreversible 

•  Particle 
fouling 

• Dissolved 
organic 
matter 

fouling 
• Biological 

fouling 
 
  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

 -Back wash  روش هاي کنترل گرفتگی  15
-Chemical 

cleaning  

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

    



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. کاربرد فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته  پارامترهاي موثر بر  -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) را در فرآیندهاي اکسیداسیون پیشرفته رادیکال هاي هیدروکسیلنقش  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  15
ـــیون   30 یداس ـــ هاي اکس ند فرآی

  تصفیه آب پیشرفته در
  ازن زنی-
  پراکسید هیدروژن-
  پرتو فرابنفش -

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

هاي مبتنی بر   45 ند کاربرد فرای
  رادیکال هاي هیدروکسیل

کال - ـــم رادی کانیس م
ــیل در  هاي هیدروکس

  اکسیداسیون آالینده

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  

  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. فرابنفش -فرایندهاي ازن  -
 شناختی)هدف ( ذکر نماید.را  پراکسید هیدروژن -فرایندهاي ازن  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( تصفیه آبنقش ازن در  -
 (هدف شناختی) را توضیح دهد. نقش پرتو فرابنفش در تصفیه آب -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

    بحث گروهی    مرور مطالب جلسه قبل  10
نی در   45 ینــد ازن ز فرا برد  کــار

  تصفیه آب
ــال - ــک ــد رادی ــی ــول ت

  هیدروکسیل
د پراکسی -تلفیق ازن -

  هیدروژن

سخنرانی برنامه ریزي 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

هاي مبتنی بر   45 ند کاربرد فرای
  پرتو فرابنفش در تصفیه آب

 -تلفیق پرتو فرابنفش-
  پراکسید هیدروژن

-تلفیق پرتو فرابنفش-
  ازن

 ریزيسخنرانی برنامه 
فاده از   ـــت شــــده اس

  بحث-پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

    بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  10
  
  
  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه شانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع فرآیندهاي نوین تصفیه آب  -
 کند. (هدف شناختی)کاربرد فرآیندهاي نوین تصفیه آب را فهرست  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (اصول فرآیندهاي نوین تصفیه آب  -
  استفاده از یک فرآیند خاص در حذف آالینده مورد نظر را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

 
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

حث تکمیلی در -  ارائه دانشجویان  ----------- با م
 ارتباط با سرفصل ها

  پرسش و پاسخ  

  پرسش و پاسخ  بحث گروهی    جمع بندي  و رفع اشکال  20
          
  


