بسمه تعالی

مشخصات كلي برنامه و طرح دروس
دورة كارشناسي ارشذ مهنذسي بهذاشت محیط
دكتر افشین ابراهیمي
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شناسنامه درس
گريٌ آمًزشی :تْذاضت هحیظ

عىًان درس :سیستن ّای اعالع سساًی پضضکی

(*)

شمارٌ درس(کد درس در صًرت لسيم):

وًع درسً :ظشی(ٍ 0/5احذ)  -ػولی(ٍ 0/5احذ)

تعداد ياحد :یک ٍاحذ

رشتٍ ،مقطع ي ترم داوشجً :كاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی تْذاضت

تعداد داوشجًیانً 8 :فش

هحیظ ،تشم 1
دريس پیش ویازً :ذاسد

مسًيل درس :دكتش افطیي اتشاّیوی

اسامی مدرسیه :دكتش افطیي اتشاّیوی

تلفه تماس مسًيل درس09131674254 :
E-mail: a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

ساعات حضًر در دفتر :ضٌثِ ّا14-15 :

.............................................................................................................................
مقدمه:

داًطجَ دس ایي دسس تا تشخی اص ًشم افضاسّای هَسد ًیاص دس دسٍس خَد ضاهل سیستن ػاهل ٍیٌذٍص ،هجوَػِ آفیس ٍ تشخی تاًک
ّای اعالػاتی هْن آضٌا هی گشدد.
اهداف کلی:

آضٌایی داًطجَیاى تا اجضا هختلف سخت افضاسی كاهپیَتش ،سیستن ػاهل ٍیٌذٍص ،ایٌتشًت ٍ تاًک اعالػاتی هْن دس صهیٌِ پضضکی ٍ
تْذاضت.
اهداف رفتاری:

-

داًطجَیاى دس پایاى كالس تایذ قادس تاضٌذ:
ًشم افضاس  Excelسا ضٌاختِ ٍ تا آى تِ سادگی كاس ًوایٌذ.
ًشم افضاس  EndNoteسا ضٌاختِ ٍ تِ سادگی تا آى كاس ًوایٌذ.
پایگاّْای اعالػاتی هختلف هاًٌذ  ... ٍ ،Web of Science ،Scopus ،Springer ،Sciencedirectسا ضٌاختِ ٍ دس آًْا تِ
جستجَی سادُ ٍ پیطشفتِ اقذام ًوایذ.
پایگاُ  google_Scholarسا ضٌاختِ ٍ تشای خَد یک ًوایِ اسکَالس ایجاد ًوایذ.
تا هفَْم ضشیة تاحیش هجالت( Hindex ٍ )IFآضٌا ضذُ ٍ قادس تاضذ ایي ضشایة سا اص پایگاُ ّای هشتَعِ استخشاج ًوایذ.
ویمسال تحصیلی ي سال :اٍل1395-96 ،

عىًان درس :سیستن ّای اعالع سساًی پضضکی

مکان کالس :دفتش گشٍُ تْذاضت هحیظ

زمان کالس :ضٌثِ ّا-ساػت14-15 :
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جديل زمان بىدی درس
تاریخ

ردیف

مًضًع
-

1

جلسِ اٍل

2

جلسِ دٍم -

3

جلسِ سَم -

4

جلسِ چْاسم -

مدرس

آضٌایی كلی تا ًشم افضاس  ،Excelضیَُ ٍسٍد اعالػات ٍ تشسین
ًوَداسّای الصم

دكتش افطیي اتشاّیوی

ضیَُ فشهَل ًَیسی دس ًشم افضاس ،فشهَالسیَى ضشعی ،كاستشد دستَس "
ً ،Goal Seekحَُ كاس تا افضًٍِ  ٍ ،Solverسٍاتظ آهاسی ،ضیَُ
خشٍجی گشفتي اص ًشم افضاس
"
آضٌایی كلی تا ًشم افضاس Powerpoint

"

"

"

"

"

"

"

5

جلسِ پٌجن -

آضٌایی تا ًشم افضاس EndNote

"

"

"

6

جلسِ ضطن -

7

جلسِ ّفتن -

جستجَی سادُ ٍ پیطشفتِ دس پایگاُ ّای اعالػاتی هختلف هاًٌذ "
... ٍ ،Web of Science ،Scopus ،Springer ،Sciencedirect
"
ایجاد ًوایِ  google_Scholarتشای خَد

"

"

"

"

8

جلسِ ّطتن  -یافتي ضشیة تاحیش هجالت( Hindex ٍ )IFاص پایگاُ ّای هشتَعِ ٍ اسائِ "
تِ استاد
"
اهتحاى پایاى تشم
جلسِ ًْن

"

"

"

"

9

آضٌایی كلی تا ًشم افضاس Word

نحوة ارزشيابی:

-

%30
%70

حل توشیي ػولی دس پایاى ّش تخص
اهتحاى پایاى ًیوسال
منابع درسی:

كلیِ كتة آهَصضی ًشم افضاس آفیس هَجَد دس تاصاس قاتل استفادُ است.
دستَسالؼول ّای هذیشیت هٌاتغ ػلوی داًطگاُ دس خصَظ پایگاّْای اعالػاتی
(*)

قابل تًجٍ است کٍ ایه درس بصًرت مشترک با داوشکدٌ مدیریت ي اطالع رساوی برگسار می گردد .بىابرایه 0/5

ياحد از ایه درس در گريٌ مهىدسی بهداشت محیط تدریس می شًد.
مدرس  :دكتش افطیي اتشاّیوی؛ گشٍُ هٌْذسی تْذاضت هحیظ  -داًطکذُ تْذاضت – داًطگاُ ػلَم پضضکی اصفْاى
ساعات درس :ضٌثِّا14-16 :
ساعات راهنمايی :یکطٌثِ ّا14-15 :
(یا اص عشیق پست الکتشًٍیکی)a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir :
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شناسنامه درس
گريٌ آمًزشی :تْذاضت هحیظ

عىًان درس :عشاحی تصفیِ خاًِ آب

شمارٌ درس(کد درس در صًرت لسيم):

وًع درسً :ظشی

تعداد ياحد :دٍ ٍاحذ

رشتٍ ،مقطع ي ترم داوشجً :كاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی تْذاضت

تعداد داوشجًیانً 8 :فش

هحیظ ،تشم 2
دريس پیش ویازً :ذاسد

مسًيل درس :دكتش افطیي اتشاّیوی

اسامی مدرسیه :دكتش افطیي اتشاّیوی

تلفه تماس مسًيل درس09131674254 :
E-mail: a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

ساعات حضًر در دفتر :ضٌثِ ّا8-10 :

.............................................................................................................................
مقدمه:

داًطجَ دس ایي دسس تا عشاحی ٍاحذّای هختلف تصفیِ آب تِ هٌظَس حزف آالیٌذُ ّای فیضیکی ،ضیویایی ٍ ،هیکشٍتی آب آضٌا
هی ضَد ٍ ،قادس تِ عشاحی ٍ تکاسگیشی فشایٌذّای تصفیِ آب هی گشدد.
اهداف کلی:

كسة هْاست ٍ ایجاد تَاًایی الصم دس داًطجَ تا تتَاًذ دس عشاحی تصفیِ خاًِ ّای تضسگ آب ّوکاسی ًوایذ ،تصفیِ خاًِ ّای
كَچک سا عشاحی كٌذ ٍ ػولیات ساّثشی تصفیِ خاًِ ّا سا تذاًذ.
اهداف رفتاری:

-

داًطجَیاى دس پایاى كالس تایذ قادس تاضٌذ:
ّذف اص تصفیِ آب ٍ ،هشاحل آى سا تذاًذ.
ٍاحذّای فشایٌذی ٍ ػولیاتی تصفیِ آب سا تطٌاسذ.
هالحظات اساسی دس عشاحی تصفیِ خاًِ آب سا تیاى كٌذ.
آتگیش ٍ عشاحی آى سا اًجام دّذ.
حَضچِ ّای اًؼقاد ٍ لختِ ساصی سا عشاحی ًوایذ.
یک حَضچِ تِ ًطیٌی عشح ًوایذ.
هؼیاسّای عشاحی ّش یک اص حَضچِ ّای تِ ًطیٌی سا تذاًذ.
عشاحی فیلتشّای تٌذ ٍ كٌذ ٍ تحت فطاس سا اًجام دّذ.
اصَل ٍ اّذاف ضذ ػفًَی آب ٍ ،اًَاع سٍضْای ضذ ػفًَی ٍ هضایا ٍ هؼایة ّش سٍش سا تیاى كٌذ.
ّذف اص جذاساصی آّي ٍ هٌگٌض ٍ ،سٍش ّای جذاساصی ایي تشكیثات اص آب ٍ هؼایة ّش یک سا تیاى كٌذ.
سٍش تؼَیض یًَی جْت سختی صدایی ٍ ،اّذاف استفادُ اص ایي سصیي ّا ،اًَاع سصیي ٍ ،هضایا ٍ هؼایة سٍش تؼَیض یًَی سا تیاى كٌذ.
هحاسثِ هقذاس آّک ٍ كشتٌات سذین ٍ عشاحی یک ٍاحذ سختی صدایی تا كوک ایي تشكیثات سا اًجام دّذ.
تا ػلل حضَس عؼن ٍ تَ دس آب ٍ ،سٍضْای حزف آى ٍ ،عشاحی سٍش ّای حزف عؼن ٍ تَ اص آب آضٌا گشدد.
تا ًشم افضاسّای عشاحی تصفیِ خاًِ آب آضٌا ضَد.
تاصدیذ اص یک تصفیِ خاًِ هتؼاسف آتْای سغحی
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ویمسال تحصیلی ي سال :دٍم1395-96 ،

عىًان درس :عشاحی تصفیِ خاًِ آب

مکان کالس :دفتش گشٍُ تْذاضت هحیظ

زمان کالس :ضٌثِ ّا-ساػت8-10 :

جديل زمان بىدی درس
ردیف

تاریخ

مدرس

مًضًع

اّذاف تصفیِ آب ،هشاحل تصفیِ آبٍ ،احذّای فشایٌذی ٍ ػولیاتی تصفیِ آب دكتش افطیي اتشاّیوی
هالحظات اساسی دس عشاحی تصفیِ خاًِ آب (پاساهتشّای اصلی عشاحی ،دٍسُ " " "
عشح ٍ ػَاهل هَحش تش آى ،فاصتٌذی عشح ،هؼیاسّای اًتخاب هحل تصفیِ خاًِ،
هطخصات كیفی آب هَسد ًیاص جاهؼِ ،هطخصات كوی آب هَسد ًیاص جاهؼِ)
تشسسی آتگیش ٍ عشاحی آى (اًَاع آب گیشّا ،هؼیاسّای عشاحی ٍ " " "

1

جلسِ اٍل

-

2

جلسِ دٍم

-

3

جلسِ سَم

-

4

جلسِ چْاسم

-

5

جلسِ پٌجن

-

حَضچِ ّای اًؼقاد ٍ لختِ ساصی (هالحظات هشتَط تِ اًؼقاد ٍ لختِ "
ساصی ،اًَاع سٍضْای اًؼقاد ٍ لختِ ساصیً ،کات اصلی ٍ تاحیش گزاس تش
ضشایظ لختِ ساصی ٍ اًؼقاد ،هحاسثِ اًشطی هَسد ًیاص)
"
عشح حَضچِ ّای اًؼقاد ٍ لختِ ساصی

6

جلسِ ضطن

-

7

جلسِ ّفتن

-

حَضچِ ّای تِ ًطیٌی (اّذاف تِ ًطیٌی ،اًَاع حَضچِ ّای تِ ًطیٌی" ،
هکاًیسن ّای تؼییي اًَاع تِ ًطیٌی ،هضایا ٍ هؼایة ّش یک اص اًَاع تِ ًطیٌی)
هؼیاسّای عشاحی دس ّش یک اص حَضچِ ّای تِ ًطیٌی ،تاحیش ّشیک "

8

جلسِ ّطتن

-

9

جلسِ ًْن

-

اّذاف ػول فیلتشاسیَى ،اًَاع فیلتشّا ،ساًذهاى ٍ هیضاى كاسآیی "
فیلتشّا ،تؼذاد ٍ اًذاصُ فیلتشّا ،تشتیة قشاس گشفتي فیلتشّا ٍ اًَاع الیِ
تٌذی قطشی هؼکَس دس فیلتشّا ،ضوائن فیلتشّا،
"
عشاحی فیلتشّا ،عشاحی فیلتشّای تٌذ ٍ كٌذ ٍتحت فطاس

10

جلسِ دّن

-

11

جلسِ یاصدّن -

اصَل ٍ اّذاف ضذ ػفًَی آب ،اًَاع سٍضْای ضذ ػفًَی ٍ هضایا ٍ "
هؼایة ّش سٍش ،ػَاهل هَحش تش ضذ ػفًَی آب ،هؼیاسّای عشاحی ٍ
سٍش ّای سایج ضذ ػفًَی
اّذاف جذاساصی آّي ٍ هٌگٌض ،سٍش ّای جذاساصی آّي ٍ هٌگٌض ٍ هؼایة ّش یک "

12

جلسِ دٍاصدّن -

13

جلسِ سیضدّن -

سٍش تؼَیض یًَی ػولیات دس سختی صدایی ،اّذاف استفادُ اص سصیي "
ّای تؼَیض یًَی ،اًَاع سصیي ّا ،هضایا ٍ هؼایة سٍش تؼَیض یًَی
سختی صدایی تا آب آّک ،كشتٌات سذین (ٍاكٌص ّای ضیویایی "

14

جلسِ چْاسدّن -

15

جلسِ پاًضدّن -

16

جلسِ ضاًضدّن -

17

جلسِ ّفذّن

ػَاهل هَحش تش آى ،هؼیاسّای تؼییي هحل آب گیش)
"

"

"

"

"

"

"

"

اص هؼیاسّا تش ساًذهاى حزف رسات هؼلق ،ضوائن حَضچِ ّای تِ
ًطیٌی ،تشآٍسد هقذاس لجي تَلیذ ضذُ
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

هشتَعِ ،هحاسثِ هقذاس آّک ٍ كشتٌات سذین ،عشاحی یک ٍاحذ
سختی صدایی تا كوک آّک ٍ كشتٌات سذین)
ػلل حضَس عؼن ٍتَ دس آب ،سٍضْای حزف عؼن ٍ تَ اص آب ،عشاحی "
سٍش ّای حزف عؼن ٍ تَ اص آب
"
آضٌایی تا ًشم افضاسّای عشاحی تصفیِ خاًِ آب

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

تاصدیذ اص یک تصفیِ خاًِ هتؼاسف آتْای سغحی
اهتحاى پایاى تشم
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%30

:نحوة ارزشيابی
%10
حل توشیي دس پایاى ّش فصل
%40
اهتحاى پایاى ًیوسال
%20 تْیِ گضاسش اٍلیِ اص ػَاهل تاحیش گزاس تش عشاحی تصفیِ خاًِ آب
 ًفش ّوشاُ تا ًقطِ ٍ ضشح كلیِ پاساهتشّا50000 عشاحی یک تصفیِ خاًِ آب هطشٍب تشای اجتواع كَچک تا
:منابع درسی

1- Handbook of Public Water Systems, by HDR Engineering Inc., Omaha, NE, Second Edition,
John Wiley Sons, Inc., 2001.
2- Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities, by Susumu Kawamura,
Wiley, 2000.
3- Water Treatment Plant Design, American Society of Civil Engineers (ASCE) and American
Water Work Association (AWWA), Third Edition, 2005.
4- Water Treatment 2Ed. Phillip Murray, AWWA. 1995.
5- Water Works Engineering, Planning, Design, & Operation, by Syed R. Qasim, Edward M.
Motley, and Guang Zhu, 2000.
 داًطکذُ تْذاضت – داًطگاُ ػلَم پضضکی اصفْاى-  دكتش افطیي اتشاّیوی؛ گشٍُ هٌْذسی تْذاضت هحیظ: مدرس
8-10 : ضٌثِّا:ساعات درس
8-10 : یکطٌثِ ّا:ساعات راهنمايی
)a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir :(یا اص عشیق پست الکتشًٍیکی

6

-

شناسنامه درس
گريٌ آمًزشی :تْذاضت هحیظ

عىًان درس :هذیشیت تَسؼِ هٌاتغ آب

شمارٌ درس(کد درس در صًرت لسيم):

وًع درسً :ظشی

تعداد ياحد :دٍ ٍاحذ

رشتٍ ،مقطع ي ترم داوشجً :كاسضٌاسی اسضذ هٌْذسی تْذاضت

تعداد داوشجًیانً 8 :فش

هحیظ ،تشم 1
دريس پیش ویاز :اصَل ّیذسٍلَطی ٍ ّیذسٍطئَلَطی

مسًيل درس :دكتش افطیي اتشاّیوی

اسامی مدرسیه :دكتش افطیي اتشاّیوی

تلفه تماس مسًيل درس09131674254 :
E-mail: a_ebrahimi@hlth.mui.ac.ir

ساعات حضًر در دفتر :ضٌثِ10-12 :

...................................................................................................................... .......
مقدمه:

داًطجَ تا تَجِ تِ ًیاص تیص اص حذ اًساى تِ آب ،كاّص ّش سٍصُ هٌاتغ آب تِ ػلت افضایص جوؼیت ،استفادُ اص تکٌَلَطیّای
هختلفّ ،وچٌیي آلَدگی هٌاتغ آب تا سٍضْای هذیشیتی حفظ ٍ تْشُ تشداسی صحیح اص هٌاتغ آب آضٌا هی ضَد.
اهداف کلی:

آضٌایی تا كیفیت هٌاتغ آب ٍ هذیشیت ایي هٌاتغ تِ هٌظَس استفادُ تْتش اص هٌاتغ هختلف هَجَد آب .دس ایي دسس ّذف عشاحی
ًثَدُ تلکِ تشسسی هسائل ٍ هطکالت ٍ ساُ حل آًْا هذ ًظش است.
اهداف رفتاری:

-

داًطجَیاى دس پایاى كالس تایذ قادس تاضٌذ:
اًَاع هٌاتغ آب (جَی ،سغحی ،صیشصهیٌی)سا تطٌاسذ ٍ هضایا ٍ هؼایة ّش یک سا ضشح دٌّذ.
ٍضؼیت هٌاتغ آب دس ایشاى ٍ جْاى تا ّن هقایسِ ًوایٌذ.
سشاًِ ّای آب دس تخص ّای هختلف سا دس ایشاى تا تشخی اص كطَسّای هٌغقِ ٍ جْاى هقایسِ كٌٌذ.
سیکل ّیذسٍلَطی آب ٍ ،اًَاع حَصُ ّای آتشیض سا تطٌاسٌذ.
دس هَسد حَصُ ّای آتشیض ایشاى ٍ ٍضؼیت ّش یک اص حَصُ ّای آتشیض اص ًظش تیالى تحج ًوایٌذ.
سٍش ّای هختلف تَسؼِ هٌاتغ آب سا تطٌاسٌذ.
عغیاى سٍدخاًِ ّا ٍ ،سیل عشح ٍ ،سٍضْای ساصُ ای ٍ غیش ساصُ ای (هذیشیتی) كٌتشل سیالب سا تذاًٌذ ٍ دس هَسد ّش یک اص
سٍش ّا تحج ًوایٌذ.
سٍش ّای هختلف تغزیِ آب ّای صیشصهیٌی ضاهل ًفَر آب دس صهیي ،عشیق سغحی ،عشیق چاّْا ٍ ،هسائل اًتخاب هحل تغزیِ
سا تطٌاسٌذ.
سذّا ٍ ،هطخصات آًْا ،هحل احذاث آًْا ٍ ،اًَاع ٍ ػولکشد آًْا سا تؼشیف ًوایٌذ.
سسَب گزاسی ٍ سٍضْای كٌتشل آى سا تذاًذ.
هسائل صیست هحیغی احذاث سذ سا تذاًذ.
حفاظت سغَح آتخیض هخضى ٍ هذیشیت تْشُ تشداسی اص سذّا سا تذاًذ.
فشسایص ٍ هسائل هشتَط تِ آى سا تطٌاسذ.
اًَاع سٍضْا ٍ اّذاف آتخیضداسی ٍ ،هطکالت ٍ هسائل هشتَط تِ آى سا تطٌاسذ.
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هالحظات صیست هحیغی سٍضْای تَسؼِ هٌاتغ آب سا تذاًذ.
ػَاهل هؤحش دس ضَسضذى هٌاتغ آب ٍ ساّْای جلَگیشی اص آى تا تکیِ تش هسائل ایشاى سا تؼییي ًوایذ.
آلَدگی ٍ هذیشیت كیفیت هٌاتغ آب ٍ ساّْای كٌتشل آلَدگی سا تطٌاسذ.

-
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