
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 62/12/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99:  سال تحصیلی  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس قهدقی 061مدت کلاس: 

 01/12/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 تاریخچه و لزوم طرح مسایل هیدرولوژی در عرصه بهداشت محیط:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  بداندتاريخچه پیدايش علم هیدرولوژی را 

 لم هیدرولوژی در عرصه بهداشت محیط را توضیح دهدکاربردهای ع  

 

          مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تالار گفتگو، تکلیف  فعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-ادهامین علیز-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 

 

 دومجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 16/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 د:تعداد واح

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

  گردش آب در طبیعت و توازن آب در چرخه هیدرولوژی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 گردش آب و سیکل هیدرولوژی را بداند 

  .بارش، تبخیر و تعرق، رواناب و آب های زيرزمینی و آبهای زيرسطحی را تشريح نمايد 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -تکوینی و پایانی،  تشریحی ارزشیابیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سومجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 19/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 یآب لانیب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 .میزان جريان ورودی و خروجی به حوضه آبريز و میزان جريان ذخیره در حوضه آبريز محاسبه نمايید 

 .روابط و فرمولهای مربوطه و محاسبه حجم ذخیره با استفاده از معادلات ديفرانسیلی را بداند 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدت آموزشی امکانا

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 تشارات دانش کیانان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهارم جلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 02/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 ر نظام الدين منگلی زادهدکت :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 بارشها یطبقه بند ،یمورفولوژ دگاهیباران، انواع بارش از د لیتشک طیشرا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند باران لیتشک یلازم برا طيشرا 

  را توضیح دهد. از انواع بارش ها کيهر  یآنها و مورفولوژ اتیو خصوصانواع بارش 

 را نام ببرد. آنها اتیانواع بارش ها و خصوص 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -پایانی،  تشریحیارزشیابی تکوینی و عنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پنجمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 62/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

وقوع، دوره بازگشت و سطح بارش و  یو روابط مربوط به بارش ها )شدت، مدت، فراوان میشرح مفاه:   لسهجهدف کلی 

 انها( نیروابط ب
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند آنها نیبارش و روابط ب میمفاه 

 را بداند انها نیروابط ب و وقوع و دوره بازگشت یشدت، مدت، فراوان 

 را بداند با توجه به سطح بارش یدیتول انيجر زانیسطح بارش و م 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 ان قدس رضویانتشارات آست-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ششمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط ته تحصیلی:مقطع / رش 

 21/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده ل درس:مسئو 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 وب برفاناب حاصل از ذرو نییروابط تع حیتشر ،یبارندگ یزمان راتییتغ ،یبارندگ ییایجغراف راتییتغ:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند زيحوضه آبر یبا توجه به آب و هوا یبارندگ يیایجغراف راتییتغ 

 ی را بداندرواناب حاصل از بارندگ نییروابط موجود در تع 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 ، تالار گفتگوتکلیف  فعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هفتمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 10/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        ی سطحی و زيرزمینیهیدرولوژی آب هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهان عنو

 یها یمنحن نییتع ز،یآبر یدر حوضه ها یباران سنج یها ستگاهیتعداد ا نییبارش، تع یریاندازه گ:   جلسههدف کلی 

 بارش یدوره بازگشت بارش با استفاده از داده ها نییتع لاب،یس یشدت، مدت و کاربرد آنها در جمع آور
 :  اختصاصیاهداف 

 روشهای مختلف اندازه گیری بارش نام ببرد 

  نحوه تعیین تعداد ايستگاه های باران سنجی در حوضه ابريز با توجه به وسعت منطقه و توپوگرافی

 منطقه را بداند

 کاربرد منحنی های شدت و مدت در جمع آوری سیلاب را بداند 

 دروش های آنالیز داده ها جهت تعیین دوره بازگشت بارش را بدان 
 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -یرزمینیهیدرولوژی آبهای ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 هشتمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 اشت محیطکارشناسی مهندسی بهد مقطع / رشته تحصیلی: 

 00/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 ادهدکتر نظام الدين منگلی ز مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

روش ) یباران سنج یها ستگاهیبا استفاده از اطلاعات موجود در ا زیبارش حوضه آبر نیانگیم نییتع:   جلسههدف کلی 

 (تالیزوهایروش ا سن،یگون، ت یپل ،یبحسا نیانگیم
 :  اختصاصیاهداف 

  روشهای مختلف تعیین میانگین بارش در حوضه آبريز به روش های میانگین حسابی، پلی گون، تیسن و

 روش ايزوهايتال با کمک اطلاعات موجود در ايستگاه های باران سنجی را بداند
  

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدشی امکانات آموز

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 دانش کیان انتشارات -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 60/10/99 ئه درس :تاريخ ارا 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 نظام الدين منگلی زادهدکتر  :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 یهمگن نمودن آمار بارندگ ،یآمار بارندگ لیو تحل هیمربوط به بارش، تجز یداده ها ریتفس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند بارش یداده ها ریمختلف تفس یروشها 

 را بداند یکردن آمار بارندگ لیو تحل هيتجز 

 را بداندی مختلف همگن نمودن آمار بارندگ یروشها 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-هیدرولوژی اصول 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دهمجلسه 
 

                      محیط مهندسی بهداشتگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 60/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 د دانشجويان  :تعدا

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 رینظ ییآن در پروژه ها یریلزوم اندازه گ هیو توج یطیمح ستیز یدر پروژه ها ریعوامل موثر در تبخ:   جلسههدف کلی 

 لیو پتانس یو تعرق واقع ریو بر آورد تبخ نیتخم یروش ها ر،یتبخ یبرکه ها
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند ریو شدت تبخ زانیموثر در م یمیو اقل یعوامل هواشناس 

 را بداند تیبرکه تثب یپروژه ها یجهت طراح ریلزوم سنجش تبخ  

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگو:   فعالیت آموزشی 

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يازدهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 10/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        لوژی آب های سطحی و زيرزمینیهیدرونام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

آورد تبخیر و تعرق واقعی و پتانسیل )روش بیلاب، روشها و فرمولهای تجربی و حوزه کاربرد آنها، روش بر:   جلسههدف کلی 

 بلانی کریدل، روش ترنت، وایت و پنمن(
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند یمختلف تجرب یو تعرق با استفاده از روش ها و فرمول ها ریتبخ یمختلف بررس یروشها 

 و تعرق  ریتبخ لیو تعرق و پتانس ریو پنمن جهت بر آورد تبخ تيترنت، وا دل،يکر یبلان یروش ها

 را بداند منطقه

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -درولوژی آبهای زیرزمینیهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دوازدهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 رشناسی مهندسی بهداشت محیطکا مقطع / رشته تحصیلی: 

 06/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 ظام الدين منگلی زادهدکتر ن مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

روشهای اندازه گیری تبخیر و تعرق در ایستگاه های سنجش، روشهای کاهش تبخیر در دریاچه ها و :   جلسههدف کلی 

  مخازن، تبخیر از سطح برف
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند و تعرق ریمختلف سنجش تبخ یروشها 

 را بداند ها اچهياز سطوح بخصوص سطوح مخازن، برکه ها و در ریکاهش تبخ ديمختلف و جد یروش ها 

  را بداند آن و لحاظ کردن آن در محاسبات یریاز سطح برف و اندازه گ ریتبخنحوه 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -یابی تکوینی و پایانی،  تشریحیارزشعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سیزدهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 109/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نیهیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمی :  جلسهعنوان 

 نیمتخ ه،یرطوبت اول طیشرا ،یسطح یو رواناب ها یرابطه بارندگ ،یرواناب سطح لیتشک سمیمکان:  جلسههدف کلی 

ز ا یناش یسطح یرواناب ها نیتخم ،یو با استفاده از روابط تجربنفوذ  یبا استفاده از منحن یسطح یحجم رواناب ها

 ذوب برف
 :  اختصاصیاهداف 

  نحوه تشکیل رواناب با توجه به شدت بارندگی و جنس سطوح و شیب زمین و ساير عوامل موثر در

 را بداند رواناب و شدت آن

  میزان رواناب تولیدی در سطح يک منطقه با توجه به شدت بارندگی و جنس سطح و روشهای تخمین

 رابداند شیب زمین و کاربرد منحنی های نفوذ با استفاده از فرمول های تجربی

 را بداند تخمین میزان رواناب ناشی از ذوب برف 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدکانات آموزشی ام

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهاردهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 62/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 تر نظام الدين منگلی زادهدک :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 لیو تحل هیتجز ،یسطح و عمق آب، سنجش سرعت و دب یری(، اندازه گیدرومتریآب )ه یریاندازه گ:   جلسههدف کلی 

 انیجر دروگرافیه لیتحل ،یرودخانه ا انیآمار جر لیارائه و تحل یروش ها ،یدب یداده ها
 :  اختصاصیاهداف 

  را بداند آب رودخانه و جويبار اندازه گیری سطح، عمق، سرعت و دبیمحاسبات 

 را انجام دهد تجزيه و تحلیل داده های دبی در خصوص آمار جريان در طول هفته، ماه و سال 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-صول هیدرولوژیا 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 پانزدهمجلسه 
 

                      اشت محیطمهندسی بهدگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 12/01/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 عداد دانشجويان  :ت

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 فدروگرایمفهوم محاسبه ه دروگراف،یه هیتجز ز،یحوضه آبر رهیزمان تمرکز و زمان ذخ نییتع یروش ها:   جلسههدف کلی 

 لابیاوج س یدب نیتخم یآن، روشها یواحد و کاربرد عمل
 :  اختصاصیاهداف 

  را بداند به مشخصات بارشروش های تعیین زمان تمرکز و زمان ذخیر آب در حوضه های آبريز با توجه 

 را بداند تجزيه هیدروگراف و کاربرد عملی آن در محاسبات آب حوضه آبريز 

 را بداند روشهای تخمین دبی حداکثر سیلاب با توجه به شدت بارندگی، زمان و سطح و شیب منطقه 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوشی :   فعالیت آموز

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شانزدهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : شکددان
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 01/01/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        درولوژی آب های سطحی و زيرزمینیهینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

 یمهم ) تخلخل، آبده کیدرولوژیه یپارامترها حیخاک، تشر یحجم ،یروابط وزن ،ینیرزمیز یمنشا آبها:   جلسههدف کلی 

 فرهایآکوئ یروابط آنها و طبقه بند حی( و توضژهینگهداشت و ژه،یو
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند نحوه تشکیل آبهای زير زمینی و مفهوم آب های زير زيرزمینی 

  را خصوصیات خاک، تخلخل، آبدهی ويژه و نگهداشت ويژه که در میزان آب زيرزمینی در لايه اشباع موثرند

 بداند

  را تشريح نمايد انواع آکوئیفرها و لايه های آبده 

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -ارزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هفدهمجلسه 
 

                      مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:                                                                    بهداشت  : دانشکد
 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط مقطع / رشته تحصیلی: 

 جبرانی 01/01/99 تاريخ ارائه درس : 0011 -99سال تحصیلی  :  

 06-01 ساعت:                       چهارشنبهروز:        هیدرولوژی آب های سطحی و زيرزمینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 09 تعداد دانشجويان  :

 ر نظام الدين منگلی زادهدکت مسئول درس: 6 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس دقیقه 061مدت کلاس: 

 01/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 هیدرولوژی آبهای سطحی و زیرزمینی :  جلسهعنوان 

فره، س یکینامیدرودیه بیضرا حیتشر ،یرینفوذپذ بیضر ،یحرکت آب در داخل خاک، معادله دارس ب:   جلسههدف کلی 

 تداخل چاهها یکیدرولیه لیتحل ،ینیرزمیز یحرکت آب ها یکیدرولیه لیتحل
 :  اختصاصیاهداف 

 را بداند نحوه حرکت آب در داخل خاک بر اساس جنس خاک و شیب زمین 

 را بداند  معادله دارسی و کاربرد آن در مطالعات بهداشت محیطی 

  تحلیل هیدرولیکی حرکت آب های زيرزمینی و تحلیل هیدرولیکی تداخل چاهها و تاثیر آن در میزان

 را بداند آبدهی چاه

 

      مجازی    روش آموزش :  

 :  کامپیوتر، سامانه نویدامکانات آموزشی 

 تکلیف  ، تالار گفتگوفعالیت آموزشی :   

 تستی -رزشیابی تکوینی و پایانی،  تشریحیاعنوان و نوع آزمون : 

 منبع درس :

 انتشارات آستان قدس رضوی-امین علیزاده-اصول هیدرولوژی 

 انتشارات دانش کیان -دکتر محمود محمدرضاپور طبری -هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

 

 


