
  تطًّ تؼانیتطًّ تؼانی

  داَػکذِ پیراپسغکیداَػکذِ پیراپسغکی  ––داَػگاِ ػهٕو پسغکی نرضتاٌ داَػگاِ ػهٕو پسغکی نرضتاٌ 

  گرِٔ اتاق ػًم ٔ ْٕغثری ٔ فٕریتٓاگرِٔ اتاق ػًم ٔ ْٕغثری ٔ فٕریتٓا

  ((CCoouurrssee  PPllaannعرح ترَايّ درضی ) عرح ترَايّ درضی ) 

  

  اصٕل اضتریهیساضیٌٕ ٔ ضذػفَٕیاصٕل اضتریهیساضیٌٕ ٔ ضذػفَٕی  َاو درش:َاو درش:

  ٔادذ َظرئادذ َظري  11::تؼذاد ٔادذتؼذاد ٔادذ

  كارغُاضي اتاق ػًم            كارغُاضي اتاق ػًم              ألألداَػجٕیاٌ ترو داَػجٕیاٌ ترو   يخاعثاٌ:يخاعثاٌ:

  9966--9977  ألأل  ًطال تذصیهی(:ًطال تذصیهی(:زياٌ ترگساری) َیزياٌ ترگساری) َی

  ضاكيضاكي  َاو اضتاد یا ًْاُْگ کُُذِ درش:َاو اضتاد یا ًْاُْگ کُُذِ درش:

  اتاق يرتٕعّاتاق يرتٕعّ--داَػكذِ پیراپسغكيداَػكذِ پیراپسغكي2121--2323غُثّ غُثّ دٔدٔ  زياٌ ٔ يکاٌ يػأرِ:زياٌ ٔ يکاٌ يػأرِ:

غرح يختصری از درش ) يٕضٕع یا يٕضٕػات اضاضی ، اًْیت درش، چگَٕگی چارچٕب غرح يختصری از درش ) يٕضٕع یا يٕضٕػات اضاضی ، اًْیت درش، چگَٕگی چارچٕب 

  يثادث(:يثادث(:

ع ع ػفَٕننت زدایننی تنناإَاػفَٕننت زدایننی تنناإَاداَػننجٕ پننص از یننادگیری يفنناْیى داَػننجٕ پننص از یننادگیری يفنناْیى درایننٍ درش درایننٍ درش 

إَاع رٔغٓا ٔ تجٓیسات ٔ ٔضایم اضتریم کُُذِ إَاع رٔغٓا ٔ تجٓیسات ٔ ٔضایم اضتریم کُُذِ يٕادگُذزدأتاثیرات آَٓأًْچُیٍ يٕادگُذزدأتاثیرات آَٓأًْچُیٍ 

  آغُا يی غٕد.آغُا يی غٕد.

هی درش: هی درش:ْذف ک تا ْذف ک یی  غُا  تا آ یی  غُا  ُذزدایی ٔ آ یی ) گ َت زدا ٓای ػفٕ صٕل ٔ تکُیک ُذزدایی ٔ ا یی ) گ َت زدا ٓای ػفٕ صٕل ٔ تکُیک ا

  ضترٌٔ ضازی (ضترٌٔ ضازی (

  در پایاٌ از داَػجٕیاٌ اَتظار يي رٔد : در پایاٌ از داَػجٕیاٌ اَتظار يي رٔد : اْذاف رفتاری:اْذاف رفتاری:

  را غرح دُْذ.را غرح دُْذ.  ضیٌٕضیٌٕػفَٕت ٔ اضتریهیساػفَٕت ٔ اضتریهیسااصغالدات يرتٕط تّ اصغالدات يرتٕط تّ   --22

  را غرح دُْذ.را غرح دُْذ.  يُاتغ آنٕدگی ٔ ضانى ضازی يذیظ تخع ٔ اتاق ػًميُاتغ آنٕدگی ٔ ضانى ضازی يذیظ تخع ٔ اتاق ػًم  --33

  راتٕضیخ دُْذ.راتٕضیخ دُْذ.گُذزدایی آب ، ْٕا ،يذیظ فیسیکی ٔ تجٓیسات گُذزدایی آب ، ْٕا ،يذیظ فیسیکی ٔ تجٓیسات رٔغٓای رٔغٓای --44

  را غرح دُْذ.را غرح دُْذ.ضغٕح گُذزدایی ٔ إَاع رایج يٕاد گُذزدا ضغٕح گُذزدایی ٔ إَاع رایج يٕاد گُذزدا   --44

  عثقّ تُذی ٔضایم از َظر ػفَٕت زدایی راتٕضیخ دُْذ.عثقّ تُذی ٔضایم از َظر ػفَٕت زدایی راتٕضیخ دُْذ.  --55

ٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی ٔضایم ترای ٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی ٔضایم ترای رٔغرٔغ  --66

  تکارگیری يجذد را غرح دُْذ.تکارگیری يجذد را غرح دُْذ.

  ضخُراَي ، پرضع ٔ پاضخ ، تذث گرْٔي ضخُراَي ، پرضع ٔ پاضخ ، تذث گرْٔي   غیِٕ)ْای ( تذریص:غیِٕ)ْای ( تذریص:

  ، ٔیژیٕالیسر، ٔیژیٕالیسر  ٔایت تردٔياژیكٔایت تردٔياژیك  ژكتٕر،ژكتٕر،    ٔیذئٕپرٔٔیذئٕپرٔرضاَّ ْا ٔ یا يٕاد آيٕزغی:رضاَّ ْا ٔ یا يٕاد آيٕزغی:

  2121--2323  غُثّغُثّ  زياٌ ارائّ درش:زياٌ ارائّ درش:

    424266كالشكالشيکاٌ ترگساری درش:يکاٌ ترگساری درش:  

  

  رٔظ ْا ٔ زياٌ ضُجع ٔارزغیاتی داَػجٕرٔظ ْا ٔ زياٌ ضُجع ٔارزغیاتی داَػجٕ

  ضاػتضاػت  تاریختاریخ  ًَرًَِرِ  رٔظرٔظ

      %%55  کٕییسکٕییس

        آزيٌٕ يیاٌ دٔرِآزيٌٕ يیاٌ دٔرِ

يغاتك تقٕیى يغاتك تقٕیى   %%9999  آزيٌٕ پایاٌ دٔرِآزيٌٕ پایاٌ دٔرِ

  داَػكذِداَػكذِ

  

يٕارد دیگر : دضٕر ٔ غیاب ، يٕارد دیگر : دضٕر ٔ غیاب ، 

  تکهیف ، ٔ يػارکت در تذثتکهیف ، ٔ يػارکت در تذث
55%%      

  

  

  

  

  يقررات درش ٔ اَتظارات داَػجٕیاٌ:يقررات درش ٔ اَتظارات داَػجٕیاٌ:

    فؼال دركالش،غركت درتذث گرْٔي،پرضع ٔپاضخفؼال دركالش،غركت درتذث گرْٔي،پرضع ٔپاضخٕرٕرضضدد××

  ارائّ يغانة ٔيقاالت جذیذ يتُاضة تاكالشارائّ يغانة ٔيقاالت جذیذ يتُاضة تاكالشارائّ تکانیف: ارائّ تکانیف: ××

  يراجؼّ تّ يُاتغ آيٕزغی ، يغانؼّ ٔ دضٕر در کالش تا آيادگی ٔ جٕاب تّ ضٕاالت يراجؼّ تّ يُاتغ آيٕزغی ، يغانؼّ ٔ دضٕر در کالش تا آيادگی ٔ جٕاب تّ ضٕاالت ××

  آيٕزغی يٕرد اضتفادِ:آيٕزغی يٕرد اضتفادِ:يُاتغ ٔ يٕاد يُاتغ ٔ يٕاد 

ترای تٓیّ آَٓا غايم ترای تٓیّ آَٓا غايم   يُاتغ اصهی) تا رػایت اصٕل يُثغ َٕیطی ٔ دادٌ َػاَیيُاتغ اصهی) تا رػایت اصٕل يُثغ َٕیطی ٔ دادٌ َػاَی× × 

  ٔ....(ٔ....(  کتاتخاَّ ، کتاب فرٔغی ، ایُترَتکتاتخاَّ ، کتاب فرٔغی ، ایُترَت

  يُاتغ :يُاتغ :

ضننذػفَٕی ٔ ضننذػفَٕی ٔ . اصننٕل . اصننٕل   ادطنناٌادطنناٌ، ،   گهچیُننیگهچیُننی  ..  نننیالنننیال، ،   ضنناداتیضنناداتی  --22

  ..  24:324:3  اضتریهیساضیٌٕ . َػر جايؼّ َگر .اضتریهیساضیٌٕ . َػر جايؼّ َگر .

يثاغننری زادِ ، ضننیُا . اصننٕل پاکطننازی ، ضننذػفَٕی ٔ يثاغننری زادِ ، ضننیُا . اصننٕل پاکطننازی ، ضننذػفَٕی ٔ   --33

اضتریهیساضیٌٕ در يراکس تٓذاغتی درياَی . َػر تیًٕرزادِ اضتریهیساضیٌٕ در يراکس تٓذاغتی درياَی . َػر تیًٕرزادِ 

..  24:424:4  ..  



ًم .  --44 تاق ػ جايغ ا ًای  هذيٍ . راُْ طیٍ ، گ ًم .ياک تاق ػ جايغ ا ًای  هذيٍ . راُْ طیٍ ، گ خٕظ   ياک  ًّ خٕظ ترج  ًّ ترج

  . .   24:324:3  تراظ ، يٓرٔظ ٔ ًْکاراٌ . َػر صثٕرا .تراظ ، يٓرٔظ ٔ ًْکاراٌ . َػر صثٕرا .

هذ أل از   --55 ًم ) ج تاق ػ کار در ا صٕل  ياری . ا طی ،  هذ أل از َاَ ًم ) ج تاق ػ کار در ا صٕل  ياری . ا طی ،  َاَ

تکُیکٓای کار در اتاق ػًم تری ٔ کٍْٕ ( . ترجًّ ضاداتی تکُیکٓای کار در اتاق ػًم تری ٔ کٍْٕ ( . ترجًّ ضاداتی 

گر  ؼّ َ ػر جاي گراٌ . َ طاٌ ٔ دی ُی ، اد نیال . گهچی گر ،  ؼّ َ ػر جاي گراٌ . َ طاٌ ٔ دی ُی ، اد نیال . گهچی  ،

..24:24:44..  

  
  زياٌ تُذی ٔ يٕضٕػات درشزياٌ تُذی ٔ يٕضٕػات درش

  ػُٕاٌػُٕاٌ  يذرشيذرش  ضاػتضاػت  تاریختاریخ  جهطاتجهطات

اصغالدات يرتٕط تّ ػفَٕت ٔ اصغالدات يرتٕط تّ ػفَٕت ٔ   ضاكيضاكي  1919--1212  13913966//66//2299  22

  اضتریهیساضیٌٕاضتریهیساضیٌٕ

يُاتغ آنٕدگی ٔ ضانى ضازی يُاتغ آنٕدگی ٔ ضانى ضازی   ""  ""  77//55  33

  يذیظ تخع ٔ اتاق ػًميذیظ تخع ٔ اتاق ػًم

رٔغٓای گُذزدایی آب ، ْٕا رٔغٓای گُذزدایی آب ، ْٕا   ″″  ″″  77//1212  44

  ،يذیظ فیسیکی ٔ تجٓیسات،يذیظ فیسیکی ٔ تجٓیسات

گُذزدایی ٔ إَاع رایج گُذزدایی ٔ إَاع رایج ضغٕح ضغٕح   ″″  ″″  77//1199  55

  يٕاد گُذزدايٕاد گُذزدا

عثقّ تُذی ٔضایم از َظر ػفَٕت عثقّ تُذی ٔضایم از َظر ػفَٕت   ″″  ″″  77//2626  66

  زداییزدایی

رٔغٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ رٔغٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ   ″″  ″″  88//33  77

اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی 

  ٔضایم ترای تکارگیری يجذدٔضایم ترای تکارگیری يجذد

رٔغٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ رٔغٓای ضترٌٔ ضازی ٔضایم ٔ   ″″  ″″  88//1919  88

اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی اتسار ، فرآیُذ آيادِ ضازی 

  ددٔضایم ترای تکارگیری يجذٔضایم ترای تکارگیری يجذ

يٕرد يٕرد   ضذػفَٕیضذػفَٕی  يذهٕنٓای جذیذيذهٕنٓای جذیذ  ""  ""  88//1717  99

  اضتفادِ در اتاق ػًماضتفادِ در اتاق ػًم

  


