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1. 1 
 يررسب شناسنامه از منابع آب مورد استفاده، هیته

 آنها یمشکالت و اصول نگهدار
از هر  یو بهره بردار تیفیبتواند انواع منابع آب و مشکالت ک دیدانشجو با

 کدام از منابع را شرح دهد.
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2. 2 
فاضالب و  یجمع آور یمشکالت شبکه ها

 متعلقات آن، ارائه راه حل

 را شرح داده و در صورت یجمع آور یبتواند مشکالت شبکه ها دیدانشجو با
 مشکل راه حل ارائه دهد. تیرو

3. 3 
ت پمپاژ و مشکال یستگاههایشناسنامه از ا هیته

 مربوط به پمپاژ فاضالب و راه حل
صورت  و در هیپمپاژ را ته یستگاههایاز ا یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 بروز مشکالت مربوط به پمپاژ فاضالب، راه حل ارائه دهد.

4. 4 
 یو بهره بردار یشناسنامه و اصول راه انداز هیته
 خانه فاضالب هیتصف کیاز 

 کی از یو بهره بردار یاز  اصول راه انداز یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با
 خانه ارائه دهد. هیتصف

5. 5 
انه و د یریشناسنامه و مشکالت آشغالگ هیته
 و راه حل یریگ

و در  هیرا ته یریو دانه گ یریاز آشغالگ یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با
 صورت بروز مشکالت، راه حل ارائه دهد.

6. 6 
و  هیاول ينیشناسنامه و مشکالت ته نش هیته

 و راه حل هیثانو

 هیرا ته هیانوو ث هیاول ينیاز مشکالت ته نش یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با
 و در صورت بروز مشکالت، راه حل ارائه دهد.

7. 7 
 هیتصف یشناسنامه و مشکالت واحدها هیته
 و راه حل يکیولوژیب

 هیتصف یاز مشکالت واحدها یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 و در صورت بروز مشکالت، راه حل ارائه دهد. هیرا ته یکیولوژیب

8. 8 
جن و دفع ل هیشناسنامه و مشکالت تصف هیته

 فاضالب

و دفع لجن فاضالب را  هیاز تصف یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 و در صورت بروز مشکالت، راه حل ارائه دهد. هیته

9. 9 
 یستمهایروزانه س شیشناسنامه و پا هیته

 الزم یشهایفاضالب و آزما هیتصف

 هیصفت یستمهایروزانه س شیاز  پا یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 کند. هیالزم ته یشهایفاضالب و آزما

 البفاض ساتیتاس تیریشناسنامه و مد هیته 10 .10
 هیته  فاضالب ساتیتاس تیریاز مد یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 کند.

11. 11 
 هیتصف کی یشناسنامه و اصول نگهدار هیته

 فاضالب یخانه فاضالب و شبکه جمع آور

خانه  هیتصف کی یاز اصول نگهدار یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 کند. هیفاضالب ته یفاضالب و شبکه جمع آور

12. 12 
شناسنامه و مشکالت خطوط انتقال آب و  هیته

 آب، ارائه راه حل عیشبکه توز

از  مشکالت خطوط انتقال آب و  یبتواند شناسنامه ا دیدانشجو با

 کند. هیآب و ارائه راه حل ته عیشبکه توز

13 
 آب و رهیشناسنامه و مشکالت مخازن ذخ هیته

 راه حل

آب را شرح داده و در  رهیبتواند مشکالت مشکالت مخازن ذخ دیدانشجو با
 مشکل راه حل ارائه دهد. تیصورت رو
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14 
ل، پمپاژ و ارائه راه ح يستادگیبه امسائل مربوط 
 هیتصف کیاز  یو بهره بردار یاصول راه انداز

 خانه آب

نه آب خا هیتصف کیاز  یو بهره بردار یبتواند اصول راه انداز دیدانشجو با
 را شرح هد.

15 
 ،یانعقاد و لخته ساز ،ينیمشکالت ته نش

ئه راه و ارا یدیلجن تول ،یيگندزا ون،یلتراسیف
 حل

 ون،یلتراسیف ،یانعقاد و لخته ساز ،ينیبتواند مشکالت ته نش دیدانشجو با
مشکل راه حل ارائه  تیرا شرح داده و در صورت رو یدیلجن تول ،یيگندزا
 دهد.

16 
آب و  هیتصف یستمهایروزانه س شیپا

 الزم یشهایآزما
الزم   یهاشیآب و آزما هیتصف یستمهایروزانه س شیبتواند پا دیدانشجو با

 را شرح هد.

17 
 کی یآب و اصول نگهدار ساتیتاس تیریمد

 آب ساتیتاس ریخانه و سا هیتصف
 هیصفت کی یآب و اصول نگهدار ساتیتاس تیریبتواند مد دیدانشجو با
 آب را شرح هد. ساتیتاس ریخانه و سا

 ارزشيابي: شيوه

 ورودی: رفتار بینی پیش

 دقیقه 5: زمان  

 برخط صورت به کالسهای صورتیکه در: آغازین ارزشیابی (online )فراگیران از سواالتی جلسه ابتدای در شود برگزار 

 .شود می سنجیده درس مورد در دانشجویان انگیزه و آگاهی میزان و شود می پرسیده  بحث کلی مفاهیم مورد در

 :دوره طول در دانشجو تکالیف

 درسی ی ها پرسش به پاسخ در مشارکت 

 ترم پایان و میانترم هرجلسه، های ارزشیابی در شرکت  

 :استفاده مورد آموزشی کمک وسایل و  تدریس روش

 ورپوینتپا افزار نرم از استفاده با و پاسخ و پرسش مشکل، حل گروهی، بحث کوتاه، کنفرانس قالب در درس این در تدریس روش

 .بود خواهد آموزشی های رسانه سایر بکارگیری همچنین و

  :آموزشی وسایل

 اسالید و کامپیوتر، ماژیک و برد وایت از استفاده 

 60: زمان{           دانشجو و استاد فعالیتهای تفکیک بر تاکید با، وسایل و ها روش کاربرد} درس ارائه

. شود آماد نظر مورد موضوع برای را دانشجو ذهن تا شود می پرسیده دانشجو از سواالتی، بحث مورد موضوع مورد در ابتدا در

 .شود می پرداخته نظر مورد موضوع مورد در بحث به سپس

  10:زمان                                                                   شده گفته مطالب بر کلی مروری  :گیری ونتیجه بندی جمع

 برگزاری هب منوط) دانشجویان راندوم انتخاب بصورت دانشجویان توسط شده گفته مطالب چکیده گفتن :تکوینی ارزشیابی

 هب السیک فعالیت شده تدریس مطالب مورد در، برخط غیر صورت به برگزاری صورت در -(نظر مورد جلسه برخط یا حضوری

 10:  زمان                 شد خواهد داده تکلیف صورت
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