
 بسمه تعالي

 

 برای پیشنهادی دورهفرم طرح 

 یا مجازی ترکیبیبه صورت دروسسازی آماده

 

 

 استاد گرامی
  طراحی شده است.مجازی  متی پیشنهادی برای تنظیم درس هایاین فرم طرح دوره، فر

در مجموع اجزای این فرم  کنید تکمیل منطقی و هوشمندانه پانل نویدهمانطور که مالحظه می

 را پوشش می دهد. در عین حال شما به دو صورت می توانید از این فرم استفاده کنید: 

ه و این فرم را دریافت و اجزای آن را مطابق با نیاز و خصوصیات درس خود ویرایش کرد -

اری دانشجویان بارگذبرای درس تکمیل نمایید و سپس در قسمت معرفی درس برای 

 مواردتوضیحات اضافه که مربوط به استادان برای تکمیل فرم است و  دقت کنیدکنید. 

را هم در باکس متنی درج  توضیح مختصریحتما  و ال پاک نماییدامخالی و ... را ک

 معرفی درس وارد کرده و دانشجویان را به مطالعه فرم ارجاع دهید. 

را  برای دانشجویان الزم است(می توانید خالصه ای از این فرم )بخشی که به نظر شما  -

 در بخش باکس متنی معرفی درس در  نوید وارد نموده و کل فرم را پیوست نکنید. 

-  

 

 

 کده علوم پزشکی خویدانش
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 :کارشناسی پیوسته مقطع رشته:    مهندسی بهداشت محیط  نام رشته  

 :هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی نام درس 

 

 :مشخصات استاد مسؤول 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

 مهندسي استادیار عسگری اسرافیلدکتر 

 بهداشت محیط

علوم پزشکي 

 خوی

36255777 - 

 

 ول:آدرس پست الکترونیکی استاد مسئ

 

 ان همکارمشخصات استاد: 

 تلفن همراه شماره تماس دانشگاه گروه رتبه نام خانوادگی نام

       

       

 مشخصات کلی درس
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 درس:معرفي  .1

 

داشت شدن دانشجویان با مفاهیم و تکنیک های اساسی هیدرولوژی و کاربردهای مهم آنها در مبحث به آشنا

یابی ارزش محیط به گونه ای که دانشجویان پس از گذراندن درس بتوانند با درک مفاهیم اساسی در تهیه و
فاضالب و مسائل بهداشت محیط که مرتبط با فصول مربوط به هیدرولوژی در طرحهای تأمین آب دفع 

  هیدرولوژی مشارکت نمایند.
 

 :اهداف درس . 2

 شد: هدف کلي از ارایه این دوره آشنایي دانشجویان و افزایش آگاهي ایشان نسبت به مفاهیم ذیل مي با

 اصول و تعاریف هیدرولوژی -

 هیدرومتئورولوژی -

 نزوالت جوی -

 و تعرقتبخیر -

 شناسياقلیم -

 و نفوذبرگاب  -

 های زیرزمینيهیدرولوژی آب -

 های زیرزمینيکاربردهای هیدرولوژی آب -

 هیدرولوژی و هیدرولیک چاه -

 های آبریز و خصوصیات آنهاحوضه -

 رواناب سطحي -

 هیدرومتری آبهای ساکن -

 هیدرومتری آبهای جاری -

 تحلیل هیدروگراف -

 

 

 

 اهداف و معرفی درس
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 شیوه ارائه درس .1

 امل رگزاری ک، تبادل تکالیف و سایر تعامالت در کنار بفرم ارائه اطالعات کلي ضروری در چارچوب این

 حضوری و فعالیت های هاکالس

  ر حد دیرحضوری و ارائه قسمتي از رئوس مطالب  به شیوه غ فرمارائه اطالعات کلي ضروری در چارچوب این

 های مشخصيکرد قسمتکه در این روی های واحدی غیربالیني کاربرد دارد. توجه نماییددرس رای)این نوع ارائه بمجاز مصوب 

 شوند(. از محتوا در بخش حضوری پوشش داده نمي

 

 ه کامال مجازی درس ارائ 

 

 جدول زیر را تکمیل نمایید: 

 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :اصول و تعاریف هیدرولوژی

چرخه هیدرولیکي آب را توضیح بتواند  دانشجو -

 .دهد

 را بداند.  میزان آب در کره ی زمین دانشجو -

 آبي کشور را بداند.  بیالن دانشجو -

را  گیری در هیدرولوژیواحدهای اندازه دانشجو -

 .یاموزدب

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :هیدرومتئورولوژی

 ی هیدرولوژینقش خورشید در چرخهدانشجو با  -

 آشنا شود.

در خصوص تابش خورشید و توازن آن در  دانشجو -

 .سطح زمین مطالبي را بیاموزد

 دانشجو ترکیب اتمسفر را توضیح دهد. -

 دانشجو عناصر موثر بر هواشناسي را توضیح دهد. -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 درس غیرحضوری جز تعیین
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :نزوالت جوی

 ارش آشنافرایند بارش و تشکیل انواع بدانشجو با  -

 .گردد

های اندازه گیری بتواند در مورد روشدانشجو  -

نزوالت جوی )باران سنجي و برف سنجي( توضیح 

 دهد.

 های باران سنجي رادانشجو بتواند تعداد ایستگاه -

 محاسبه نماید.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :نزوالت جوی

ین خصوصیات بارندگي را بتواند روابط بدانشجو  -

 .تشریح نماید

را  بازگشت و فراواني بارشدوره بتواند دانشجو  -

 تعریف و تعیین نماید.

بتواند حداکثر بارش محتمل و بارش طرح دانشجو  -

 .را توضیح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :تبخیر

استفاده از بتواند بیالن تبخیر را با دانشجو  -

 .نماید های تجربي محاسبهفرمول

 .تبخیر از سطح برف را توضیح دهددانشجو بتواند  -

 تبخیر و تعرق را توضیح و محاسبهدانشجو بتواند  -

 .نماید

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :شناسياقلیم

 آشنا شود. هااقلیمدانشجو با انواع  -

 .ها و ضرائب اقلیمي را بداندولدانشجو فرم -

خشک سالي و پرآبي و پایش آن را دانشجو بتواند  -

 .توضیح دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 :برگاب و نفوذ

 آشنا شود. برگابدانشجو با  -

 . نفوذ و مکانیزم آنرا توضیح دهددانشجو بتواند  -

ار از معادالت نفوذ مقد با استفادهدانشجو بتواند  -

 .نفوذ را محاسبه نماید

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :های زیرزمینيهیدرولوژی آب

 بتواند تعریف مربوط به هیدرولوژی آبهایدانشجو  -

 .زیرزمیني را توضیح دهد

 آشنا شود. با مباحث تخلخل و آبدهيدانشجو  -

های خصوص وضعیت آب در الیه دردانشجو بتواند  -

 نماید.  آبدار توضیحي ارائه

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :های زیرزمینيهیدرولوژی آب

را  های آبداری الیهمواد تشکیل دهندهدانشجو  -

 تعریف کند.

 آشنا شود. ضریب ذخیرهدانشجو با  -

 آشنا شود. ضریب نشتدانشجو با  -

در خصوص مقدار نشت و دانشجو بتواند یک مسئله  -

 را حل نماید. ذخیره

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 :های زیرزمینيکاربردهای هیدرولوژی آب

 آشنا شود. ی جریانشبکهدانشجو با  -

 .های آبدار آشنا گرددبا جریان آب در الیهدانشجو  -

عت و دبي آبهای زیرزمیني از سردانشجو بتواند  -

 .به نمایدی دارسي محاسطریق معادله

در خصوص سرعت و دبي دانشجو بتواند یک مسئله  -

 را حل نماید.  آبهای زیرزمیني

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 هیدرولوژی و هیدرولیک چاه:

 آشنا شود. چاه و خصوصیات آندانشجو با  -

 هااهبتواند مزایا و معایب کیفیت آب انواع چانشجو د -

 .را تعریف نماید

 بتواند جریان شعاعي آب در چاه را توضیحدانشجو  -

 .دهد

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 هیدرولوژی و هیدرولیک چاه:

 .آزمایشات پمپاژ آب آشنا شود دانشجو با -

مسئله را در این خصوص حل  چنددانشجو بتواند  -

 .نماید

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 آنها: های آبریز و خصوصیاتحوضه

ط تعاریف حوضه های آبریز و کلیات مربو دانشجو با -

 .آن آشنا شود به

مشخصات فیزیکي حوضه های آبریز دانشجو بتواند  -

 .را تعریف نماید

 ند زمان تمرکز را محاسبه نماید.دانشجو بتوا -

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 رواناب سطحي:

 .بتواند ارتفاع رواناب را محاسبه نمایددانشجو  -

ی یک حوضه را دانشجو بتواند آبدهي ساالنه -

 تخمین بزند.

 دانشجو حداکثر دبي رواناب را محاسبه نماید. -

چند مسئله در این خصوص حل  دانشجو بتواند -

 نماید.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 هیدرومتری آبهای ساکن:

بتواند حجم مخازن خالي و پر را محاسبه دانشجو  -

 .نماید

 .دانشجو بتواند چند مسئله در این مورد حل نماید -

در فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده 

 سامانه نوید
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 قسمت غیرحضوری عنوان 
 پوشش محتوا به شکل غیرحضوری چگونگی

 هیدرومتری آبهای جاری:

 انواع روش های هیدرومتری آبهای جاری دانشجو با -

 .آشنا شود

دانشجو بتواند یک سطح مقطع از رودخانه را  -

 انتخاب و مساحت آنرا حساب نماید.

 دانشجو با انواع روشهای سرعت سنجي آشنا گردد. -

دانشجو بتواند به روشهای شیمیایي )ترقیق( دبي  -

 را محاسبه کند. انهروخ

دانشجو چند مسئله در خصوص هیدرومتری حل  -

 نماید.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید

 تحلیل هیدروگراف:

 هیدروگراف واحد را توضیح دهد.دانشجو  -

 د.دانشجو بتواند هیدروگراف واحد را استخراج نمای -

ای و ظهدانشجو بتواند هیدروگراف واحد لح -

 مصنوعي را تشریح نماید.

 دانشجو بتواند هیدروگراف واحد مثلثي را محاسبه -

 نماید.

دانشجو بتواند چند مسئله را در این خصوص حل  -

 کند.

فایل پاوروینت صدار گذاری شده و بارگذاری شده در 

 سامانه نوید
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 معرفي کتاب. 1

 

 تشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، ان
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

 6تا  1قصل  انشارات آیه ،تهران"هیدرولوژی عمومی"(1380محمد،)–مهدوی 
 - صول هیدرولوژی انتشارات آستان قدس رضویا-1382-امین–علیزاده 

 

 معرفي مقاله )درصورت نیاز(. 2

 له، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مج
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 و ...(  ، مجموعه اسالیدفیلممحتوای الکترونیکي، جزوه یا هر نوع محتوای دیگر )مانند  معرفي .3

 نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

  اریذبارگ

    

    

    

    

    
 

 

 

 منابع درسی دانشجویان
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 خیر   بلي   اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته1

 ها را ذکر کنید در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون

  
 مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

    
 

 

 

 

   

 

 ودآزمون هاخ
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 تکالیف طول ترم  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

ت پاسخ مهل

دادن 

 دانشجویان

مهلت 

فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

    تکالیف در سامانه نوید بارگذاری و تاریخ آن مشاهده مي گردد  

 

 

     

 

 پروژه پایان ترم 

 خیر   بلي   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته1

 ارائه آن را بنویسید:در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از 

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 

 
 

 گفتگو 

 : گفتگوموضوع 

 

 های دانشجویانتكالیف و پروژه

 سایر فعالیت های یادگیری
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 ..( ا و .شیوه ارزشیابي دانشجو )اجزا و بارم بندی مانند پاسخ به تکالیف، آزمون نهایي، خودآزمونه .1

 ارزشیابي در قسمت معرفي درس نوید وارد کنید. Tabاین توضیح را در 

 

 

 

ر کالسهای )مواردی چون نمره آزمون کتبي، حضور و غیاب د بندی دقیق ارزشیابي نهایي دانشجوها و بارممالك .2

  های پیش بیني شده(حضوری، نمره تک تک تکالیف و سایر فعالیت

 توجه: مي توانید این تنظیمات را در بخش نمرات در نوید انجام دهید. 

 

 

 

 

 نمره تکلیفتاریخ آزمون/ تاریخ انجام  شرح فعالیت ردیف

 4 طول ترم در  انجام تکالیف بارگزاری شده در نوید در موعد مقرر 1

 4 میان ترم امتحان میان ترم 2

 12 پایان ترم پایان ترمامتحان   3

    

    

    

 20  جمع 

 ارزشیابی دانشجویان


