
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 12/11/98 :تاريخ ارائه درس  1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 عبدالرسول رحمانيدکتر  مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني :نمدرس دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98نگری: تاريخ تدوين/باز

. 

 ییایمیش هیتجز کیمراحل مختلف عنوان درس : 

و حلل  یمقدمات اتیعمل ،ینمونه بردار ،ی) محلول ساز ییایمیش هیتجز کیبا مراحل مختلف  ییآشناهدف کلی درس :  

 و طرز کار آنها یشگاهیآزما لیبا وسا ییآشنا نیکردن نمونه( و همچن

 اهداف جزئی : 

 :ه دانشجو باید بتوانددر پایان این دور

 مراحل مختلف یک تجزیه شیمیایی را شناخته و قادر به کاربرد آن در آنالیز های شیمیایی باشد 

 .نحوه نمونه برداری از فازهای مختلف را شناخته و قادر با استفاده از آنها در نمونه برداری باشد 

 ات باشد.قادر به تهیه محلول های با غلظت های مشخص از جامدات و مایع 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی(   منبع درس  :

  دقيقه 10    :مانمدت ز مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشيواحد برنامه ريزی 

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 15/11/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     شيمي تجزيه :   نام درس )واحد( 

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 و طرز کار آنها یشگاهیآزما و تجهیزات لیوسادرس : عنوان 

 و طرز کار آنها یشگاهیآزما لیبا وسا ییآشناهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند
 را بداندها  آن با و طرز کاررا بشناسد  یشگاهیآزما لیوسا 

  داند.برا آزمایشگاه  دراصول ایمنی در آزمایشگاه 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی(   منبع درس  :

  دقيقه 10:    مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 19/11/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه  نام درس )واحد(  : 

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 یجداساز یو روش ها ونیها و آن ونیکات یفیک ییشناآعنوان درس : 

  آشنایی کیفی کاتیون ها و آنیون و روش های جداسازیهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 قادر به شناسایی کیفی آنیون مهم باشد 

 قادر به شناسایی کیفی کاتیون های مهم باشد 

 را بداند ونیها و آن ونیکات یجداساز یروش ها 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

 لیلی(مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خ   منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 زشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پ

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 26/11/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98: تاريخ تدوين/بازنگری

. 

 یو حجم یوزن یروش ها لهیمقدار مواد بوس نییو تع یریاندازه گ یروش هاعنوان درس : 

 آشنایی با روش های اندازه گیری و تعیین مقدار مواد بوسیله روش های وزنی و حجمیهدف کلی درس :  

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 باز را بداند  -ی اسیدواکنش تیتراسیون خنث 

  شیوه اندازه گیری کاتیون ها به روش کمپلکسومتری باEDTA را بداند 

 کاربرد روش وزنی و تیتراسیون رسوبی ) مور و ...( در اندازه گیری مواد را بداند 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوتر:  امکانات آموزشی

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 ها/ تالیف سرور صادقی، زهره حمیدیهای شناسایی کیفی کاتیونها و آنیونآشنایی با روش

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 پرسش و پاسخ و استراحت  

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پنجم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاری: گروه آموزش       بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 29/11/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 یومتریبه روش پتانس ونیتراسیت یو رسم منحن یمتر pHعنوان درس : 

 متری و رسم منحنی تیتراسیون به روش پتانسیومتری pHآشنایی با کلی درس : هدف 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  روش اصول و مبانی pHرا شرح دهد یمتر 

 دستگاه pH  و طرز کار با آن را بداندمتر 

 شیغلظت مجهول توسط انجام آزما نییتع pH را بداند مربوطه ونیاستریت یو رسم منحن یمتر 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی(

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 زمان :    مدت  ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 ت و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعا

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 ششم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 03/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 چهارشنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 رحمانيدکتر عبدالرسول  مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 ها یانواع کروماتوگراف ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری انواع کروماتوگرافی ها هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

   و ...( را نام برده و مبانی نظری آنها را تشریح کندانواع کروماتوگرافی ) گازی، مایع، تبادل یونی 

 اجزا دستگاه کروماتوگرافی ) گازی، مایع، تبادل یونی و ...( را نام برده و کارکرد آن را شرح دهد 

 کاربرد دستگاه کروماتوگرافی ) گازی، مایع، تبادل یونی و ...( در بهداشت حرفه ای را بیان کند 
 مجازی روش آموزش :             

 کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی(

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  جلسه يه صورت مجازی برگزار مي گردد

  جمع بندی و نتیجه گیری - 

 ارزشیابی درس  - 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفتم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 06/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 سول رحمانيدکتر عبدالر مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 

 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 یسنج جرم فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 یسنج جرم فیط ینظر یاصول و مبانآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 مبانی و اصول طیف سنجی جرمی را شرح دهد 

  جرمی و کارکرد آن را شرح دهداجزا دستگاه طیف سنج 

 کاربرد دستگاه طیف سنج جرمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند 
 مجازیروش آموزش :              

 کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 ترجمه( شیمی تجزیه کیفی، وگل )

 مبانی شیمی تجزیه اسکوگ ) ترجمه عبدالرضا سالجقه، ویدا توسلی، هوشنگ خلیلی(

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  جلسه يه صورت مجازی برگزار مي گردد

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری - 

 مدت زمان :     ارزشیابی درس - 

 
 

ني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درما  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هشتم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی گروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 10/12/98 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 

 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 
. 

 (ی)اسپکتروفتومتر یسنج نور فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 ی(اسپکتروفتومتری با اصول و مبانی نظری طیف سنج نوری )آشنایهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  ی را شرح دهداسپکتروفتومترمبانی و اصول 

 ( و کارکرد آن را شرح دهدمنبع نور، نمونه، آشکارساز و مفسراجزا دستگاه طیف سنج نوری ) 

  در بهداشت حرفه ای را بیان کند یاسپکتروفتومترکاربرد دستگاه 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درس، امتحان میان ترمروش آموزش :   

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 ی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریس

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 زمان :   مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 13/12/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90ت کالس: مد
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 یسنج جذب و نشر اتم فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج جذب و نشر اتمیهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :انشجو باید بتوانددر پایان این دوره د

 مبانی و اصول طیف سنج های جذب و نشر اتمی را شرح دهد 

 اجزا دستگاه طیف سنج های جذب و نشر اتمی و کارکرد آن را شرح دهد 

 کاربرد دستگاه طیف سنج جذب و نشر اتمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند 
 آموزش :        مجازیروش 

 کامپیوترامکانات آموزشی : 

    ع درس  :منب

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  جلسه يه صورت مجازی برگزار مي گردد

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری - 

 مدت زمان :     ارزشیابی درس - 

 

ي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشک  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 17/12/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-1399دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دالرسول رحمانيدکتر عب مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 یسنج فلوئورسانس اتم فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج فلوئورسانس اتمیهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 نس اتمی را شرح دهدمبانی و اصول طیف سنج های فلوئورسا 

 اجزا دستگاه طیف سنج های فلوئورسانس اتمی و کارکرد آن را شرح دهد 

 کاربرد دستگاه طیف سنج فلوئورسانس اتمی در بهداشت حرفه ای را بیان کند 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 د ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترتخته سفیامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 حت پرسش و پاسخ و استرا 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
ملگروه اتاق ع     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 يازدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارموزشی: گروه آ       بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 20/12/1398 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 کسیسنج اشعه ا فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج اشعه ایکس:  هدف کلی درس

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 مبانی و اصول طیف سنج های اشعه ایکس را شرح دهد 

 اجزا دستگاه طیف سنج های اشعه ایکس و کارکرد آن را شرح دهد 

 ا بیان کندکاربرد دستگاه طیف سنج اشعه ایکس در بهداشت حرفه ای ر 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 امیر کبیر روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ی درسارزشیاب 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 دوازدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 16/01/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399يمسال دوم نسال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 کتر عبدالرسول رحمانيد مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 یهسته ا سیسنج رزونانس مغناط فیط ینظر یاصول و مبانعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ایهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 ل طیف سنج های رزونانس مغناطیس هسته ای را شرح دهدمبانی و اصو 

 اجزا دستگاه طیف سنج های رزونانس مغناطیس هسته ای و کارکرد آن را شرح دهد 

 کاربرد دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته ای در بهداشت حرفه ای را بیان کند 
 مربوط به موضوع درس سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائلروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشيواحد برنامه ريزی درسي و 

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سيزدهم لسه ج
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 19/01/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     تجزيه شيمي نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 سنج رامان فیط ینظر یل و مباناصوعنوان درس : 

 آشنایی با اصول و مبانی نظری طیف سنج رامانهدف کلی درس : 

 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 مبانی و اصول طیف سنج های رامان را شرح دهد 

 اجزا دستگاه طیف سنج های رامان و کارکرد آن را شرح دهد 

 رامان در بهداشت حرفه ای را بیان کند کاربرد دستگاه طیف سنج 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 ی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریس

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 زمان :   مدت  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 چهاردهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 23/01/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 23تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90ت کالس: مد
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 و ...( یالکترون -ی) نور کروسکوپیانواع م عنوان درس :

 الکترونی و ...( -آشنایی با انواع میکروسکوپ ) نوریهدف کلی درس : 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 الکترونی و ...( را شرح دهد -اصول کار با  انواع میکروسکوپ ) نوری مبانی و 

 الکترونی و ...(و کارکرد آن را شرح دهد -اجزا انواع میکروسکوپ ) نوری 

 الکترونی و ...( در بهداشت حرفه ای را بیان کند -کاربرد انواع میکروسکوپ ) نوری 
 و انجام مسائل مربوط به موضوع درسسخنرانی، پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10:    مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 حد برنامه ريزی درسي و آموزشيوا

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 پانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 26/01/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     شيمي تجزيه )واحد(  :  نام درس 

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 جبرانیعنوان درس : 

 جبرانی هدف کلی درس : 

 جبرانی اهداف جزئی : 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع درسروش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 یمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در ش

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 شانزدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       سی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهند

 30/01/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني رس:مسئول د 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 رفع اشکالعنوان درس : 

 رفع اشکال هدف کلی درس :

 رفع اشکالاهداف جزئی : 

 

 درسسخنرانی، پرسش و پاسخ و انجام مسائل مربوط به موضوع روش آموزش :              

 تخته سفید ) وایت برد(، ویدئو پرژکتور و کامپیوترامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

 ش اول درس بخ 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 عه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توس

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هفدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 02/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبهسه روز:     جزيه شيمي تنام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 و طرز کار با آن ها یشگاهیآزما زاتیتجهعنوان درس : 

 و طرز کار با آن ها یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوساآشنایی عملی با  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

 را بداند و طرز کار با آن هارا بشناسد  یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوسا 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 
 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 یر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی ام

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     رسارزشیابی د 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 هجدهم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 06/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399وم نيمسال دسال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:     شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني س:مدر دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 و طرز کار با آن ها یشگاهیآزما زاتیتجهعنوان درس : 

 و طرز کار با آن ها یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوساآشنایی عملی با  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیه در کالس را با آزماذکر شد یآموخته ها. 

 را بداند و طرز کار با آن هارا بشناسد  یشگاهیآزما زاتیو تجه لیوسا 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 
 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 یک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالس

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30ان:     مدت زم

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

تاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرس  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نوزدهم جلسه 
 

 اسی پیوستهکارشن مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 09/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 شنبه سهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25ن  :تعداد دانشجويا

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 ها ونیها و آن ونیکات یجداسازعنوان درس : 

 ها ونیها و آن ونیکات یجداساز یعمل یروش هاآشنایی با  هدف کلی درس :

  :  اهداف جزئی

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییها را به تنها ونیها و آن ونیکات یمراحل جداسازتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 
 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 ) ترجمه(شیمی تجزیه کیفی، وگل 

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيستم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 13/02/1399 درس : تاريخ ارائه 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 ها ونیها و آن ونیکات یجداسازعنوان درس : 

 ها ونیها و آن ونیکات یجداساز یعمل یروش هاآشنایی با  هدف کلی درس :

  :  اهداف جزئی

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییها را به تنها ونیها و آن ونیکات یمراحل جداسازتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 
 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 ریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر اد

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 دت زمان :   م جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

ات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدم  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و يکم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       و ایمنی کارمهندسی بهداشت حرفه ای 

 )گروه اول( 16/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 (یاستاندارد و استاندارد داخل شیافزا ،یاستاندارد ) شامل روش استاندارد خارج یمحلول ها هیتهعنوان درس : 

 استاندارد  یمحلول هاتهیه  یعمل یروش هابا آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :نشجو باید بتوانددر پایان این دوره دا

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  را به  (یاستاندارد و استاندارد داخل شیافزا ،یاستاندارد )استاندارد خارج یمحلول ها هیتهمراحل تمامی

 کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییتنها

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10:    مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)انه طرح درس روز

 دومبيست و  جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 روه دوم()گ 20/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:   شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 (یاستاندارد و استاندارد داخل شیافزا ،یاستاندارد ) شامل روش استاندارد خارج یمحلول ها هیتهعنوان درس : 

 استاندارد  یمحلول هاتهیه  یعمل یروش هابا آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :نشجو باید بتوانددر پایان این دوره دا

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییرا به تنهااستاندارد  یمحلول ها هیتهمراحل تمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شيمي تجزيه کيفي، وگل ) ترجمه(
 و دستگاهي در شيمي تجزيه ) تاليف دکتر ادريسي(، انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبيرروش های کالسيک 

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30     مدت زمان:

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

نشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندا  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و سوم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته ی:مقطع/رشته تحصیل      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 23/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25دانشجويان  :تعداد 

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 کیسولفور دیموالر اسهای محلول  هیتهعنوان درس : 

  کیسولفور دیموالر اس هایمحلول تهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :انددر پایان این دوره دانشجو باید بتو

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییرا به تنها کیسولفور دیموالر اس هایمحلول  هیته مراحلتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و چهارم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم)گروه  27/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه م درس )واحد(  :  نا

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 کیسولفور دیموالر اسهای محلول  هیتهعنوان درس : 

  کیسولفور دیموالر اس هایمحلول تهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :انددر پایان این دوره دانشجو باید بتو

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیو نتاانجام دهد  ییرا به تنها کیسولفور دیموالر اس هایمحلول  هیته مراحلتمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 عتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صن

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     یابی درسارزش 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و پنجم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 30/02/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم حصيلي  :  سال ت

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90دت کالس: م
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

  (یمحلول ها )غلظت درصد هیتهعنوان درس : 

 (یمحلول ها )غلظت درصدتهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییرا به تنها (یمحلول ها )غلظت درصد هیتهمراحل تمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی اتتجهیز آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  : مدت زمان 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 مه ريزی درسي و آموزشيواحد برنا

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و ششم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      شت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی بهداگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 03/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) واحد:نوع 
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

  (یمحلول ها )غلظت درصد هیتهعنوان درس : 

 (یمحلول ها )غلظت درصدتهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  کند ریرا تفس جیانجام دهد و نتا ییرا به تنها (یمحلول ها )غلظت درصد هیتهمراحل تمامی 

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 درس کلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و هفتم سه جل
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 06/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه واحد(  :  نام درس )

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 (تریگرم بر ل یلیام و م یپ یمحلول ها )پ هیتهنوان درس : ع

 ام و میلی گرم بر لیتر( وپی پی محلول ها )تهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  ام انج ییرا به تنهاآن  یساز قیرق ی( و روش هاتریگرم بر ل یلیام و م یپ یپمحلول ها ) هیتهمراحل تمامی

 کند ریرا تفس جیدهد و نتا

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 زیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تج

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

 دقيقه 5 مدت زمان :    ندی و نتیجه گیری جمع ب 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 ش علوم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموز

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و هشتم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       هندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارم

 )گروه دوم( 10/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 حد:تعداد وا

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 (تریگرم بر ل یلیام و م یپ یمحلول ها )پ هیتهنوان درس : ع

 ام و میلی گرم بر لیتر( وپی پی محلول ها )تهیه  یعملبا روش های آشنایی  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دهد قیتطب شگاهیذکر شده در کالس را با آزما یآموخته ها. 

  ام انج ییرا به تنهاآن  یساز قیرق ی( و روش هاتریگرم بر ل یلیام و م یپ یپمحلول ها ) هیتهمراحل تمامی

 کند ریرا تفس جیدهد و نتا

 دیاز مراحل انجام کار را ارائه نما یگزارش جامع 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  دوم درس بخش 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نهمبيست و  جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارآموزشی: گروه        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 13/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 آزمایشگاه جبرانیعنوان درس : 

 آزمایشگاه جبرانی هدف کلی درس :

 آزمایشگاه جبرانی ئی : اهداف جز

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 ز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرک

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سي ام جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 17/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 آزمایشگاه جبرانیعنوان درس : 

 آزمایشگاه جبرانی هدف کلی درس :

 آزمایشگاه جبرانی اهداف جزئی : 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 زمان :    مدت  ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سي و يکم جلسه 
 

 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 20/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                 سه شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 آزمایشگاه رفع اشکالعنوان درس : 

 آزمایشگاه رفع اشکال هدف کلی درس :

 آزمایشگاه رفع اشکال اهداف جزئی : 

 عملیروش آموزش :              

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیرروش های کالسیک و دستگاهی 

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مدت زمان : 

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 يقهدق 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

شتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهدا  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 سي و دوم جلسه 
 

 وستهکارشناسی پی مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده
       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم)گروه  24/03/1399 تاريخ ارائه درس : 1398-1399نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

 8 -10 ساعت:                 شنبهروز:    شيمي تجزيه نام درس )واحد(  :  

 واحد عملي( 1 -واحد نظری2) نوع واحد:
 

 25تعداد دانشجويان  :

 دکتر عبدالرسول رحماني مسئول درس: 3 داد واحد:تع

 دکتر عبدالرسول رحماني مدرس: دقيقه 90مدت کالس: 
 15/10/98تاريخ تدوين/بازنگری: 

. 

 جبرانیعنوان درس : 

 آزمایشگاه رفع اشکال هدف کلی درس :

 آزمایشگاه رفع اشکال اهداف جزئی : 

 آزمایشگاه رفع اشکالروش آموزش :       

 آزمایشگاهی جهیزاتت آزمایشگاه وامکانات آموزشی : 

    منبع درس  :

 شیمی تجزیه کیفی، وگل ) ترجمه(

 روش های کالسیک و دستگاهی در شیمی تجزیه ) تالیف دکتر ادریسی(، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر

  دقيقه 10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 30  مان : مدت ز

 دقيقه 10 مدت زمان :   

 دقيقه 30مدت زمان:     

  دقيقه 5 مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 5 مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 


