
 
 

 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 جلسِ اٍل

 کارشناسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:   مهندسی بهداشت محیط    گروه آموزشی:     :    بهداشت اوز     دانشکده

 16/11/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      برضٌجِ     دٍضٌجِ ٍ چْرٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19  تعذاد داًطجَيبى  : عولي  ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس ثريسی   هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: سبعت  2هذت كالس: 
 3/11/98 تبريخ تذٍيي/ ثبزًگری   

. 

 اصَل ايوٌي در آزهبيطگبُ  عنوان درس : 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ٍ اصَل ایوٌی ،ضرح چگًَگی تْیِ گسارش کبر آضٌبیی بب قَاًیي کبر درهدف کلی درس :  

 
 اهداف جسئی : 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  

   .خطرات هَجَد در آزهبیطگبُ را بیبى کٌذ 

 .رٍش ّبي هَاجِْ بب ّر خطر را تَضیح دّذ  

 -کوک آهَزضی )کبهپیَترآهَزش بِ رٍش سخٌراًی ٍ رٍش ّبي تعبهلی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل  روش آموزش :  
    اسالیذ( اًجبم هی گیرد .در طَل جلسِ آهَزضی پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى هَضَع آزاد هی ببضذ.

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

1- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 
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  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10   :هذت زهبى مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 طبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهركس ه

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 23/11/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19  تعذاد داًطجَيبى  : عولي  :ًَع ٍاحذ

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت 2هذت كالس: 

 3/11/98 تبريخ تذٍيي/ ثبزًگری

. 

 آزهبيص اًذازُ گيری كذٍرت  عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص اًذازُ گیري کذٍرتهدف کلی درس :  

 

 َاًذ:  داًطجَ ببیذ بتاهداف جسئی : 

  اّویت کذٍرت ،ٍاحذّبي اًذازُ گیري ٍ اًَع رٍش ّبي اًذازُ گیري کذٍرت را

 بیبى کٌذ.  

 .رٍش اًجبم آزهبیص اًذازُ گیري کذٍرت را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :     

ص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ هی گیرد .در بخ

                                             هَضَع آزاد هی ببضذ.          آهَزضی پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 درس  :منبع 
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Health Association, 20th edition, 1999. 
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  1388حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،جعفرزادُ هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَمجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 30/11/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ذ(  :  ًبم درس )ٍاح

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت 2هذت كالس: 

 

 آزهبيص جبر  عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص جبرتستهدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 .کبربرد آزهبیص جبر را ضرح دّذ  

 .رٍش اًجبم آزهبیص جبر را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَتر   روش آموزش :
کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش 

         هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
5- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 
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  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 

درهبًي الرستبى داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي  

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

  

 (lesson Plan)رس رٍزاًِ طرح د

 چْبرمجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 7/12/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی دقيقِ 90هذت كالس: 

. 

 ٍ قليبئيت pHآزهبيص اًذازُ گيری  عنوان درس : 

 یص قلیبئیتٍ اًجبم آزهب pHاًذازُ گیري هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:   :اهداف جسئی : 

  ُاستفبدُ از دستگبpH  .هتر را ضرح دّذ 

 .رٍش اًجبم آزهبیص قلیبئیت را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَتر  روش آموزش :
ٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی گیرد .در بخص عولی، ًخست ر
               هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

7- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 
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  1388، جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیعهللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيق10ِهذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 
 

 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 14/12/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      جِ     دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌرٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت 2هذت كالس: 

 

 آزهبيص اًذازُ گيری سختي آة  عنوان درس : 

 آزهبیص اًذازُ گیري سختی آة هدف کلی درس : 

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 .اًَاع سختی ٍ یَى ّبي ایجبد کٌٌذُ ي آى را ضرح دّذ  

 .رٍش اًجبم آزهبیص سختی را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
ش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍ
        هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

9- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -01

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى داًطکذُ علَم  

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

 
 

 

  

 (lesson Plan)رس رٍزاًِ طرح د

 ضطنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 21/12/98تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آزهبيص يَى كلريذ عنوان درس : 

  آزهبیص یَى کلریذ  اًجبمهدف کلی درس :  

 

 جَ ببیذ بتَاًذ:  داًطاهداف جسئی : 

 .رٍش اًجبم آزهبیص یَى کلریذ را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
ِ آهَزضی گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلس

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

11- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
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ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -02

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

 ص ٍ پبسخ ٍ استراحت پرس 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
تبق عولگرٍُ ا     

 



 
 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتنجلسِ 

 گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط  :    بهداشت اوز     دانشکده

 19/1/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 د ٍاحذ:تعذا

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آزهبيص اكسيژى هحلَل عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص اکسیصى هحلَلهدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:   اهداف جسئی :

  را تَضیح دّذ.رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص اکسیصى هحلَل 
اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   

گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 
            هی ببضذ.         هَضَع آزاد  پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
13- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 

(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة -04

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 5هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتنجلسِ 

 / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطعدانشکده

 21/1/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19  تعذاد داًطجَيبى  : عولي  ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2س: هذت كال

. 

 (BODآزهبيص اكسيژى خَاّي ثيَضيويبيي ) عنوان درس : 

 (BODاًجبم آزهبیص اکسیصى خَاّی بیَضیویبیی )هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 ( رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص اکسیصى خَاّی بیَضیویبییBOD.را تَضیح دّذ ) 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            زاد هی ببضذ.         هَضَع آ پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
15- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 

ضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فب -06

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40  هذت زهبى :

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 سي ٍ آهَزضيٍاحذ ثرًبهِ ريسی در

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ًْنجلسِ 

 مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      دانشکده

 26/1/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2ت كالس: هذ

. 

 (CODآزهبيص اكسيژى خَاّي ضيويبيي ) عنوان درس : 

 (CODاًجبم آزهبیص اکسیصى خَاّی ضیویبیی )هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 ( رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص اکسیصى خَاّی ضیویبییCODر).ا تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            ی ببضذ.         هَضَع آزاد ه پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

17- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة( -08

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دّنجلسِ 

 / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط:    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع دانشکده

 28/1/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آزهبيص آًيَى ًيترات عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص آًیَى ًیتراتهدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 .رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص آًیَى ًیترات را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَتر آهَزش تئَريروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکوزشی : امکانات آم

 منبع درس  :

 

19- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

،جـي پـبرکیي  ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی -21

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40   هذت زهبى: 

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 کيهركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسض

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 يبزدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 2/2/99تبريخ ارائِ درس : 99-98بل تحصيلي  :  س

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس ثريسی   هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(: سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آزهبيص جبهذات عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص جبهذاتهدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 .رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص جبهذات کل را تَضیح دّذ  

 .رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص جبهذات هحلَل را تَضیح دّذ 

اسالیذ( اًجبم هی  -اًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترآهَزش تئَري بِ رٍش سخٌرروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 طگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکآزهبیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
21- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 

ي ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکی -22

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍازدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 4/2/99تبريخ ارائِ درس : 99-98:   سبل تحصيلي 

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 ريسیهذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ث سبعت  2هذت كالس: 

. 

 (SVIآزهبيص ضبخص حجوي لجي ) عنوان درس : 

 (SVIاًجبم آزهبیص ضبخص حجوی لجي )هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 ( رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص ضبخص حجوی لجيSVI.را تَضیح دّذ) 

اسالیذ( اًجبم هی  -یل کوک آهَزضی )کبهپیَترآهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 د ًیبز، هبشیکآزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

23- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -24

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا ی ،ًعوت اعلی اکبر ببببی ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهركس هطبلعبت 

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



 

  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سيسدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 12/2/99درس :تبريخ ارائِ  99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آزهبيص ّذايت الکتريکي عنوان درس : 

 اًجبم آزهبیص ّذایت الکتریکیهدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 .رٍش اًجبم آزهبیص آزهبیص ّذایت الکتریکی را تَضیح دّذ 

جبم هی اسالیذ( اً -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
25- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -26

  1388بدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًهللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبردّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 19/2/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      هحيط ضيوي ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 آًيَى ّبی كلرٍر، سَلفبت، فسفبتآزهبيص  عنوان درس : 

 آًیَى ّبي کلرٍر، سَلفبت، فسفبتآزهبیص  اًجبم هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

  را تَضیح دّذ. آًیَى ّبي کلرٍر، سَلفبت، فسفبتآزهبیص  اًجبمرٍش 

( اًجبم هی اسالیذ -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

27- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -28

  1388سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،جعفرزادُ حقیقی فرد ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

  دقيقِ 10هذت زهبى :     درسارزشیابی 

 
 
 

الرستبى داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي  

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پبًسدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 26/2/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 تعييي آّي ٍ هٌگٌسآزهبيص  عنوان درس : 

 تعییي آّي ٍ هٌگٌساًجبم آزهبیص درس :   هدف کلی

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

 را تَضیح دّذ. تعییي آّي ٍ هٌگٌساًجبم آزهبیص  رٍش 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی گیرد .در بخص عولی، ًخست 

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

29- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -01

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضبًسدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 30/2/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      ِ     دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجرٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 عولي  ًَع ٍاحذ:
 

 19  تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 

. 

 اًذازُ گیري فلسات سٌگیي عنوان درس : 

 ات سٌگیياًجبم آزهبیص اًذازُ گیري فلس هدف کلی درس :  

 

 داًطجَ ببیذ بتَاًذ:  اهداف جسئی : 

  را تَضیح دّذ. آزهبیص اًذازُ گیري فلسات سٌگیيرٍش اًجبم 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد .در طَل جلسِ آهَزضی  گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

31- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 
Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -02

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10  هذت زهبى:  مقدمه 

 کلیات درس  

  ثخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 

ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 



  

 (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضبًسدّنجلسِ 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 2/3/99تبريخ ارائِ درس : 99-98سبل تحصيلي  :  

 16-14سبعت:      دٍضٌجِ ٍ چْبرضٌجِ     رٍز:      ضيوي هحيط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 19  تعذاد داًطجَيبى  : عولي  ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس پرٍيسی هْر  هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هذرسيي) ثِ ترتيت حرٍف الفجب(:   هٌْذس ثريسی سبعت  2هذت كالس: 
 3/11/98 تبريخ تذٍيي/ ثبزًگری 

. 

 هقذار فلَرایذاًذازُ گیري  عنوان درس : 

 فلَرایذاًجبم آزهبیص اًذازُ گیري  هدف کلی درس :  

 

 ًطجَ ببیذ بتَاًذ:  دااهداف جسئی : 

  را تَضیح دّذ. فلَرایذآزهبیص اًذازُ گیري رٍش اًجبم 

اسالیذ( اًجبم هی  -آهَزش تئَري بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیري از ٍسبیل کوک آهَزضی )کبهپیَترروش آموزش :   
.در طَل جلسِ آهَزضی  گیرد .در بخص عولی، ًخست رٍش کبر تَضیح دادُ ضذُ ٍ کبر بب دستگبُ ضرح دادُ هی ضَد

            هَضَع آزاد هی ببضذ.          پرسص ٍ پبسخ ٍ بحث پیراهَى 

 آزهبیطگبُ ضیوی هحیط ،ٍسبیل هَرد ًیبز، هبشیکامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 
33- Standard methods for examination of water and wastewater, American Public 

Health Association, 20th edition, 1999. 

ضیوی هحیط زیست )آًبلیسّبي آة ٍ فبضالة(، پذیذآٍرًذُ: کالیر سبیر ،پري هک کـبرتی ،جـي پـبرکیي  -04

  1388جعفرزادُ حقیقی فرد ،سیذًبدعلی علَي، ًبضر: اًذیطِ رفیع ،هللا علی اکبر ببببیی ،ًعوت ا ،هتـرجن:

  دقيقِ   10هذت زهبى:    مقدمه 

 کلیات درس  

  اٍل درس ثخص 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  ثخص دٍم درس 

 دقيقِ  40هذت زهبى :  

 دقيقِ  10هذت زهبى :  

 دقيقِ  40هذت زهبى:    

  دقيقِ 5هذت زهبى :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقِ 10هذت زهبى :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ ثرًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 
گرٍُ اتبق عول     

 


