
 
 

 

  

 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول

 کارشناسی /بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  گروه آموزشی: بهداشت عمومی                                بهداشت اوز :  دانشکده

  12/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:روز:     شنبه    (2بهداشت محیط )نام درس )واحد(  :  

 28تعداد دانشجويان  : تئورینوع واحد:

 دکتر محمد رضا زارعمسئول درس: واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:

 
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد زائد جامدهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  تغییرات آن هاتعريف فاضالب ،انواع،منابع و 

 هامشخصات فیزيکی، بیولوژيکی و شیمیايی فاضالب 

 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                          روش آموزش :

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 
 .1391چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات  خانیران،  منبع درس  :

 .1388ن، چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. انتشارات خانیرا

  دقیقه  5-10    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 دوم جلسه
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:         بهداشت عمومی گروه آموزشی:                     بهداشت اوز:   دانشکده

 19/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28دانشجويان  : تعداد نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد زائد جامدهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ( پارامترهای مهمVSS, COD, BOD, )... و 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:                   بهداشت عمومی گروه آموزشی:              بهداشت اوز : دانشکده

 26/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 مجازی روز:      (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد زائد جامدهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 روش های تصفیه فاضالب 

 استاندارد کیفیت پساب استفاده مجدد از پساب و روش دفع لجن 

                                                        مجازیروش آموزش :   

 ، اینترنتکامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

 3/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 زائد جامدآشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  آشنايی با مواد زائد و زباله 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

 10/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 زائد جامدآشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 آشنايی با روش های جمع آوری مواد زائد 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

 17/12/98تاريخ ارائه درس :  98-99سال تحصیلی  : 

 مجازی (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28دانشجويان  :تعداد  نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 آشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد زائد جامدهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 آوری مواد زائدهای جمعروش

                                                        مجازیروش آموزش :   

 ، اینترنتکامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 هفتم جلسه
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

 24/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارعمدرس: دقیقه90مدت کالس:
  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 زائد جامدآشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 روشهای دفن نهايی زباله و دفن بهداشتی 

 زباله سوز 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 هشتم جلسه
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

 16/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : واحد:تئوری نوع

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دکتر محمد رضا زارع:مدرس دقیقه90مدت کالس:
  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 جامدآشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد زائد هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 روش کمپوست 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی/بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:                    بهداشت عمومی گروه آموزشی:                 بهداشت اوز : دانشکده

  23/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصیلی  :  

 14-16روز:     شنبه   ساعت: (2نام درس )واحد(  :  بهداشت محیط )

 28تعداد دانشجويان  : نوع واحد:تئوری

 مسئول درس:دکتر محمد رضا زارع واحد 1تعداد واحد:

 دقیقه90مدت کالس:
 

 دکتر محمد رضا زارعمدرس:

  5/11/98تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 2بهداشت محیط عنوان درس : 

 زائد جامدآشنايی دانشجويان در خصوص تصفیه فاضالب و مديريت مواد هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 دفع بهداشتی مواد زائد 
 سخنرانی، ویدئو پروژکتور                                                       روش آموزش :   

 وایت برد، ماژیک، ویدئو پروژکتور، کامپیوترامکانات آموزشی : 

چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات   منبع درس  :
 .1391خانیران، 

چوبانگلوس ج، تیسن ه، ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، بهرامی ح. 
 .1388انتشارات خانیران، 

  دقیقه  5-10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه   30-40مدت زمان : 

 دقیقه  5-10مدت زمان :  

 دقیقه   20-30مدت زمان:   

  دقیقه5-10مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5-10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


