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 بسمه تعالي

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

 طرح درس 

 هیدرولوژی آبهای سطحی 

 2: تعداد واحد : نظرینوع واحد

نیمسال  -دانشکده پرستاری و مامائی زمان و مكان: 

 99بهمن

 اکولوژی محیط پيش نياز:

سی بهداشت دانشجویان کارشناسی مهند  فراگيران:

 محیط

 زادهدکتر حسيندرس: م

 :درس هدف کلي

دانشجویان پس از گذراندن این درس بتواند با درک مفاهیم اساسی در تهیه و ارزشیابی فصول مربوط به هیدولوژی در طرحهای تامین آب، 

 دفع فاضالب و مسایل بهداشت محیط که مرتبط با هیدرولوژی است مشارکت داشته باشند. 
 

 جلسه
 هدف كلي:

 آشنايي دانشجو با:

 اهداف ويژه:

 انتظار ميرود تا در پايان اين درس بتواند:از دانشجو 

روش 

 تدريس

 وظايف

 دانشجو

1. 1 
 چرخه در آب توازن، طبیعت در آب گردش

 آب بیالن، هیدرولوژی

 ،هیدرولوژی چرخه در آب توازن، طبیعت در آب گردش بتواند باید دانشجو

 .دهد توضیح را آب بیالن
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2. 2 

 دیدگاه از بارش انواع، بارش تشکیل شرایط

 مفاهیم شرح، بارشها بندی طبقه مرفولوژی

، مدت، شدت، مقدار) بارشها به مربوط وروابط

 طرواب بارش سطح و بازگشت دوره، وقوع فراوانی

 (آنها بین

 رفولوژیم دیدگاه از بارش انواع، بارش تشکیل شرایط باشد قادر باید دانشجو

، شدت، مقدار)بارشها به مربوط روابط و مفاهیم شرح، بارشها بندی طبقه

 بیان را( انها بین روابط بارش سطح و بازگشت دوره، وقوع فراوانی، مدت

 .کند

3. 3 

 انیزم تغییرات، بارندگی جغرافیایی تغییرات

 از لحاص رواناب تعیین روابط تشریح، بارندگی

 برف ذوب

 ییراتتغ، بارندگی جغرافیایی تغییرات مباحث بیان به قادر باید دانشجو

 .باشد برف ذوب از حاصل رواناب تعیین روابط تشریح، بارندگی زمانی

4. 4 

 ایستگاههای تعداد تعیین، بارش گیری اندازه

 تعیین، آبریز های حوزه در سنجی باران

 در آنها کاربرد و مدت، شدت های¬منحنی

 اب بارش شدت دوره تعیین، سیالب آوری جمع

 دوره یک برای بارش های داده از استفاده

 معین برگشت

 انبار ایستگاههای تعداد تعیین، بارش گیری اندازه  است موظف دانشجو

 آنها وکاربرد مدت، شدت های منحنی تعیین، آبریز های حوزه در سنجی

 های داده از استفاده با بارش شدت دوره تعیین، سیالب آوری جمع در

 .کند بیان را معین برگشت دوره یک برای بارش

5. 5 

 از ادهاستف با آبریز حوزه بارش میانگین تعیین

 باران ایستگاههای در موجود اطالعات

، یسنت، گون پلی، حسابی میانگین روش)سنجی

 به مربوط های داده تفسیر( ایزوهایتال روش

 بارش

 با یزآبر حوزه بارش میانگین تعیین مباحث توضیح قادربه باید دانشجو

 میانگین روش)سنجی باران ایستگاههای در موجود اطالعات از استفاده

 هب مربوط های داده تفسیر( ایزوهایتال روش، تیسن، گون پلی، حسابی

 .باشد بارش

6. 6 

 فقودم آمار تعیین، بارندگی آمار تحلیل و تجزیه

 علل بارندگی آمار نمودن همگن، بارندگی شده

، بارش مدت و سطح، ارتفاع  بین رابطه بررسی

 هوایی و آب اطالعات DAD استاندارد روش

  آبی های پروژه در الزم

 مفقود مارآ تعیین، بارندگی آمار تحلیل و تجزیه مباحث بتواند باید دانشجو

، فاعارت  بین رابطه بررسی علل بارندگی آمار نمودن همگن، بارندگی شده

 در الزم هوایی و آب اطالعات DAD  استاندارد روش، بارش مدت و سطح

 .دهد توضیح را آبی های پروژه

7. 7 
 پروژه در تبخیر نقش، تبخیر در موثر عوامل

 گیری اندازه لزوم توجیه و محیطی زیست های

 در یرتبخ نقش، تبخیر در موثر عوامل مباحث توضیح به قادر باید دانشجو

 هایی پروژه در آن گیری اندازه لزوم توجیه و محیطی زیست های پروژه

 
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 درماني ساوه
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 جلسه
 هدف كلي:

 آشنايي دانشجو با:

 اهداف ويژه:

 انتظار ميرود تا در پايان اين درس بتواند:از دانشجو 

روش 

 تدريس

 وظايف

 دانشجو

 روشهای، تثبیت برکه نظیر هایی پروژه در آن

 و واقعی تعرق و تبخیر برآورد و تخمین

 فرمولهای و روشها، آب بیالن روش)پتانسیل

 آنها  کاربرد حوزه و تجربی

 و واقعی تعرق و تبخیر برآورد و تخمین روشهای، تثبیت برکه نظیر

 اآنه  کاربرد حوزه و تجربی فرمولهای و روشها، آب بیالن روش)پتانسیل

 .باشد

8. 8 

 روش، وایت، ترنت روش، کریدل بالنی روش

 رد تعرق و تبخیر گیری اندازه روشهای، پنمن

 تبخیر کاهش روشهای، سنجش های ایستگاه

 برف سطح از تبخیر، مخازن و ها دریاچه در

، وایت ،ترنت روش، کریدل بالنی روش مباحث توضیح توانایی باید دانشجو

، سنجش های ایستگاه در تعرق و تبخیر گیری اندازه روشهای، پنمن روش

 داشته را برف سطح از تبخیر، مخازن و ها دریاچه در تبخیر کاهش روشهای

 .باشد

9. 9 

 خیرهذ، گیرش، سطحی رواناب تشکیل مکانیسم

 همعادل، نفوذ میزان گیری اندازه، نفوذ، گودالی

 نفوذ های شاخص نفوذ معادله، نفوذ

 ،گیرش،سطحی رواناب تشکیل مکانیسم  مباحث است موظف دانشجو

 ذنفو معادله، نفوذ معادله، نفوذ میزان گیری اندازه، نفوذ، گودالی ذخیره

 .دهد توضیح را نفوذ های شاخص

10. 10 
 بارندگی رابطه، سطحی روانابهای حجم تخمین

 اولیه رطوبت شرایط، سطحی روانابهای و

 هرابط، سطحی روانابهای حجم تخمین مباحث بیان قابلیت باید دانشجو

   .باشد داشته را اولیه رطوبت شرایط، سطحی روانابهای و بارندگی

11. 11 

 از استفاده با سطحی روانابهای حجم تخمین

، تجربی روابط از استفاده با و نفوذ منحنی

 برف ذوب از ناشی سطحی روانابهای تخمین

 زا استفاده با سطحی روانابهای حجم تخمین  مباحث بتواند باید دانشجو

 اشین سطحی روانابهای تخمین، تجربی روابط از استفاده با و نفوذ منحنی

 .کند بیان را برف ذوب از

12. 12 

 گیری اندازه(، هیدرومتری)آب گیری اندازه

 دبی و سرعت سنجش، آب عمق و سطح

 داده تحلیل و تجزیه(، رایج مختلف روشهای)

 جریان آمار تحلیل و ارائه روشهای، دبی های

  ای رودخانه

 ریگی اندازه(، هیدرومتری)آب گیری اندازه  مباحث باشد قادر باید دانشجو

 و تجزیه(، رایج مختلف روشهای) دبی و سرعت سنجش، آب عمق و سطح

 را ای رودخانه جریان آمار تحلیل و ارائه روشهای، دبی های داده تحلیل

 .دهد شرح

13 

 تعیین روشهای، جریان هیدروگراف تحلیل

 تجزیه، آبریز حوزه تأخیر زمان و تمرکز زمان

 واحد هیدروگراف محاسبه و مفهوم، هیدروگراف

 اوج دبی تخمین روشهای، آن عملی کاربرد و

 سیالب

، ریانج هیدروگراف تحلیل  مباحث توضیح و تحلیل قابلیت باید دانشجو

 ،هیدروگراف تجزیه، آبریز حوزه تأخیر زمان و تمرکز زمان تعیین روشهای

 تخمین روشهای، آن عملی کاربرد و واحد هیدروگراف محاسبه و مفهوم

 .باشد داشته را سیالب اوج دبی

14 

 حجمی-وزنی روابط، زمینی زیر آبهای منشأ

 هیدرولوژیک های پارامتر تشریح، خاک

، ویژه آبدهی، موثر تخلخل، تخلخل)مهم

 و تعریف، آنها روابط توضیح و( ویژه نگهداشت

 آکیفرها بندی طبقه

-وزنی روابط، زمینی زیر آبهای منشأ  مباحث شرح توانایی باید دانشجو

 ،موثر تخلخل، تخلخل) مهم هیدرولوژیک پارامترهای تشریح، خاک حجمی

 بندی طبقه و تعریف، آنها روابط توضیح و(ویژه نگهداشت، ویژه آبدهی

 .باشد داشته را آکیفرها

15 

 نفوذ ضریب، دارسی معادله، خاک در آب حرکت

 هیدرودینامیکی ضرایب تشریح، پذیری

 لتحلی(، انتقال قابلیت، ذخیره ضریب)سفره

 اساس بر زمینی زیر آبهای حرکت هیدرولیکی

 ماندگار شرایط

 ضریب، دارسی معادله، خاک در آب حرکت  مباحث بتواند باید دانشجو

 ابلیتق، ذخیره ضریب)سفره هیدرودینامیکی ضرایب تشریح، پذیری نفوذ

 شرایط اساس بر زمینی زیر آبهای حرکت هیدرولیکی تحلیل(، انتقال

 .دهد توضیح را ماندگار

16 

، ههاچا آبدهی تعیین روشهای، پوئی دو فرضیات

 زیر آبهای حرکت لیکی هیدرو حرکت تحلیل

 ستی روش)ماندگار غیر شرایط اساس بر زمینی

 چاهها تداخل هیدرولیکی تحلیل(، ژاکوب و

 آبدهی تعیین روشهای، پوئی دو فرضیات  مباحث است موظف دانشجو

 رایطش اساس بر زمینی زیر آبهای حرکت لیکی هیدرو حرکت تحلیل، چاهها

 رحش را ها چاه تداخل هیدرولیکی تحلیل(، ژاکوب و تیس روش)ماندگار غیر

 .دهد

  امتحان 17

 ارزشيابي: شيوه
 ورودی: رفتار بيني پيش

 دقیقه 5: زمان  
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 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 تکاليف

 درسی ی ها پرسش به پاسخ در مشارکت 

 ترم پایان و میانترم هرجلسه، های ارزشیابی در شرکت  

 :استفاده مورد آموزشي كمک وسايل و  تدريس 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

  :آموزشي وسايل

 اسالید و کامپیوتر، ماژیک و برد وایت از استفاده 

 60: زمان{           دانشجو و استاد فعاليتهای تفکيک بر تاكيد با، وسايل و ها روش كاربرد} 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  :گيری ونتيجه بندی جمع

 برگزاری هب منوط) دانشجویان راندوم انتخاب بصورت دانشجویان توسط شده گفته مطالب چکیده گفتن :تکويني ارزشيابي

 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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