
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئوس اصلی جلسات درس:

1 A Perspective on Environmental health 
2 Classes of environmental hazards+ word formation 
3 Defining the environment + environmental disease 
4 Water pollution+ word formation 
5 Effluent and stream discharge+ Ground water 
6 The impact of solid waste generation+ word formation 
7 Effect of pollutant on living system + noise pollution 
8 Energy + word formation 

9 Midterm exam 

11 Basic information on water pollution + Earth and water 

11 Water quality changes + word formation 

12 Air pollution + acid rain (atmospheric processes) 

13 Ozone depletion + word formation 

14 Solid waste management + Solid waste treatment 

15 Wastewater processing &disinfection+ word formation 

16 Chemical pollution+ heavy metal 

17 Material recovery+ word formation 

 

 

 

 

 

 

 راهنمای مطالعه دانشجویان

«Study guide» 

 

 زبان تخصصی عنوان درس:

 کارشناسی مقطع تحصیلی:        مهندسی بهداشت محیط    رشته تحصیلی:

 ندارد پیشنیاز:                                            2   تعداد واحد:

 1396-97نیمسال دوم   نیمسال تحصیلی: 

  مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:                                

 رضا فوالدی فرد مدرس:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 هدف کلی درس:

در این درس هدف کلی تقویت درک مطلب و مهارت در خواندن متون تخصصی مهندسی 

بهداشت محیط است به گونه ای گه بتواند از مقاالت و کتب تخصصی بهداشت محیط بهره برده 

تعامل با دیگر پژوهشگران، دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی و مجالت تخصصی دنیا   بتواندو 

 داشته باشد.

 روش تدریس:

  سخنرانی و ارائه توسط استاد 

  ) حل تمرین دو طرفه )استاد دانشجو 

 Class   Flipp  ) توسط دانشجویان(  

  نمایش فیلم ، صوت و پاورپوینت 

 :این درس روش ارزشیابی

  کوییز کالسی و امتحان پایان ترم 

 و تهیه دفترچه لغات تخصصی ارزیابی و پرسش و پاسخ در هر جلسه 

  ارائه ترجمه چکیده  سه مقاله تخصصی 

  حضور و غیاب و نظم کالسی 

 :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع، منظم و فعال در کالس 

  پیش مطالعه و انجام تکالیف محوله 

  معرفی شده  کتبتهیه و مطالعه 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

با توجه به توسعه پرشتاب مقاالت علمی به زبان انگلیسی و همچنین انگلیسی بودن برخی از 

و لزوم ارتباط با کتابهای مرجه در این رشته و نیز جهانی بودون بسیاری از مطالب زیست محیطی 

دیگر محققان دنیا، داشتن تخصص کافی در زمینه ترجمه و تالیف متون و مقاالت مرتبط با 

 محیط و ارتباط با دیگر پژوهشگران دنیا اهمیت بسزایی دارد.بهداشت 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

  عدم دقت در تلفظ لغات 

  انگلیسی و مکالمه ضعف در گرامر 

  عدم اعتماد به نفس در خواندن متون 

  عدم پیش مطالعه قبل از کالس 

 عبارتند از:نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس 

  پیش مطالعه دروس معرفی شده 

  دقت در زمان برگزاری کالس و توجه دقیق به مطالب عنوان شده و شرکت در مباحث کالسی 

  و مرور مطالب جلسات قبل انجام تکالیف محوله در هرجلسه 

  مرور کتب تخصصی انگلیسی معرفی شده در کالس 

  با رشته تخصصی به زبان انگلیسی سرچ اینترنتی و دانلود مطالب و مقاالت مرتبط 

  مکالمات و فیلم های زبان اصلی در حیطه تخصصیشنیدن 

 منابع اصلی درس:

 «English for Student of Environmental Health » انتشارات سمت  

 «Word Formation »انتشارات جنگل 

 


