
 
 

 

  

   (lesson Plan)روزانه  رح درس  ط

 )نظری(   جلسه اول
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 18/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ميکروارگانيسم ها  يندی و ويژگي اساس بطبقه :  جلسهعنوان 

 ميکروارگانيسم ها يندی و ويژگي اساس بطبقه آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .طبقه بندی نمايدها را بدون منبع به دقت   ميکروب -

 .دهد توضيحمتابوليسم ميکروبي را بهطور کامل و به تنهايي  -

 . طبقه بندی موجودات را براساس نوع کربن مصرفي به تنهايي با دقت تحليل نمايد -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 6تا  20، فصل اول صفحه نيک آيينون، دکتر سيد حسين ميرهندی، دکتر ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت 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

 



 

 )نظری(دوم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 25/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

اختار، انواع، باکتری های مهم در محيط بخص و  آب و فاض الب، باکتری های دارای اش کال س  باکتری ها، :   جلسههعنوان 
  ها بيماری های ناشي از باکتری ها در محيط بخصو  آب، نقش آن ها در تصفيه فاضالبغيرمعمول در محيط، 

اختار، انواع، باکتری های مهم در محيط بخص و  آب و فاض الب، باکتری س  باکتری ها،آش نايي با انواع  :    جلسهههدف کلی 

محيط بخص و  آب، نقش آن ها در تص فيه های دارای اش کال غيرمعمول در محيط، بيماری های ناش ي از باکتری ها در 

 ها فاضالب

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 تقسيم بندی باکتری ها را بيان کند.  -

 نقش باکتری ها در تصفيه آب را بيان کند. -

 انواع باکتری های غير معمول را طبقه بندی نمايد. -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 55تا   48، فصل اول صفحه نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 

 

 

 

 



 

 )نظری( سوم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 12/1401//2 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 جلبک ها و قارچ ها:  جلسهعنوان 

 آشنايي با انواع جلبک ها و قارچ ها و طبقه بندی آن ها:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 انواع جلبک ها را تقسيم بندی نمايد. -

 زيست، تصفيه آب و فاضالب را بيان کند.مهمترين اثر هر نوع جلبک در محيط  -

 انواع قارچ ها را طبقه بندی نمايد.  -

 ها را بنويسد.  مهمترين شرايط محيطي الزم برای رشد قارچ -

 ها را بنويسد. ها در ايجاد و انتقال بيماری نقش قارچ -

 ها را در تصفيه فاضالب بنويسد. نقش قارچ -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 64تا   56، فصل اول صفحه نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت منبع درس: 

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 



 

 )نظری(چهارم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 9/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 رها و نقش آن ها در تصفيه فاضالب ئپروتوز:  جلسهعنوان 

 رها و نقش آن ها در تصفيه فاضالبئپروتوزآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 پروتوزوئرها را طبقه بندی نمايد.  -

 ها را بنويسد.  پروتوزوئرها در انتقال و ايجاد بيمارینقش  -

 .را تحليل کندنقش پروتوزوئرها در تصفيه فاضالب به روش لجن فعال  -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 64تا   62، فصل اول صفحه نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 )نظری(پنجم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 16/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 



 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ها ويروس:  جلسهعنوان 

 هاآشنايي با انواع ويروس:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 را طبقه بندی نمايد.  هاويروس -

 ها را بنويسد. در انتقال و ايجاد بيماری هاويروسنقش  -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 74تا  71، فصل اول صفحه نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 )نظری(ششم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 23/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماری های مرتبط با آلودگی باکتریایی، ویروسی، تک یاحته ای و قارچی منتقله از آب  :  جلسهعنوان 

 بیماری های مرتبط با آلودگی باکتریایی، ویروسی، تک یاحته ای و قارچی منتقله از آب آشنايي با انواع:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .انواع باکتری های مرتبط با آب را بيان نمايد -

 .انواع ويروس های مرتبط با آب را بيان نمايد -



 مرتبط با آب را شرح دهد. طبقه بندی انواع جلبک های   -

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 74تا  3، فصل اول صفحه نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 )نظری(هفتم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 15/01/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 های شاخص مروری بر میکروارگانیسم :  جلسهعنوان 

 های شاخصميکروارگانيسمآشنايي با انواع :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 انواع ميگروارگانيسم های شاخص را نام ببرد.   -

 کلي فرم کل و مدفوعي را طبقه بندی کند.  -

 حداقل يکي از ويژگي های شاخص ميکروبي اشرشيا کلي را بدون کمک شرح دهد.  -
 

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 339تا  274صفحه  جمپن، فصل نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت منبع درس:

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •



  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 )نظری( هشتم جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 22/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 8-10 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 میکروارگانیسم های مزاحم و تجزیه کننده :  جلسهعنوان 

 ميکروارگانيسم های مزاحم و تجزيه کنندهآشنايي با انواع :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 ميکروارگانيسم های مزاحم و تجزيه کننده را نام ببرد.انواع  -

 ميکروارگانيسم های مزاحم و تجزيه کننده را شرح دهد.انواع  ويژگي  -
 

 *  ترکیبی       /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 267تا  206صفحه  چهارم، فصل نيک آيينميرهندی، دکتر ون، دکتر  ميکروبيولوژی فاضالب، گابريل بيت منبع درس:

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 )نظری(  نهمجلسه 

 آزمون پايان ترم 
 
 



 
 

 )عملي(  جلسه اول
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 18/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 آزمايشگاهي کليات تکنيک های :  جلسهعنوان 
 کليات تکنيک های آزمايشگاهيآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 وسايل آزمايشگاه ميکروب شناسي را بشناسد. -

 کاربرد و نحوه استفاده از لوازم آزمايشگاهي را بداند.   -

 کاربرد هرکدام از روش های آزمايشگاهي را شرح دهد. -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 د استاندارد متو  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوم )عملي( جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 25/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نمونه برداری بيولوژيکي :  جلسهعنوان 

 شنايي با نمونه برداری بيولوژيکي از محيط های مختلفآ:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 ي و بدون کمک نمونه برداری انجام بدهد. يغذايي و هوا و خاک به تنها محيط های آب و فاضالب و مواد از  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 د استاندارد متو  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  درسکلیات  •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سوم )عملي(جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 12/1401//2 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 های آب و فاضالب  مشاهده پروتوزوئرها در نمونه:  جلسهعنوان 

 های آب و فاضالب در نمونه ی موجودپروتوزوئرهاآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .فاضالب تشخيص بدهد و شناسايي نمايد پروتوزوئرها را در نمونه های آب و  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 د استاندارد متو  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارم )عملي( جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 9/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کشت نمونه های بيولوژيکي:  جلسهعنوان 

 کشت نمونه های بيولوژيکيروش های آشنايي با انواع :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 کاربرد هرکدام از محيط های کشت را بداند.   -

 کشت نمونه های بيولوژيکي را به درستي و بدون کمک انجام دهد.  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد پروژکتور ، ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 د استاندارد متو  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجم )عملي( جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 16/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 لوله ای  چند تخميربا روش  فرم ها تعيين کلي:  جلسهعنوان 
 روش تخمير چند لوله ای برای تعيين کلي فرم هاآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
   .دهد پ طور کامل و به تنهايي انجام  شمارش کل ميکروبي را به -

 .طور کامل و بدون کمک انجام دهد مرحله احتمالي تخمير چندلوله ای کليفرمي را به -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 د استاندارد متو  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششم )عملي( جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 23/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غشايي  با روش صافي  تعيين کليفرم ها  :  جلسهعنوان 

 

 غشايي بوسيله صافي تعيين کليفرم هاروش آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .روش مرحله تاييدی تخمير چندلوله ای کليفرمي را به طور کامل و بدون کمک انجام دهد -

   .طور کامل و بدون کمک انجام دهد روش صافي غشايي برای کليفرم ها را به -

 طور کامل و بدون کمک انجام دهد. روش تشخيصي کليفرم ها را به -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتم )عملي(جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 15/01/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 P/Aانجام تست   :  جلسهعنوان 

 P/Aکاربرد تست آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 طور کامل و بدون کمک انجام دهد.  را به P/Aروش تشخيصي  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتم )عملي(جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 22/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 IMVIC انجام تستجلسه :  عنوان 

 IMVICکاربرد تست آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 . های اختصاصي برای تشخيص افتراقي انتقال دهد نمونه ها را با دقت به محيط کشت -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نهم )عملي(جلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 29/1/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فکاليس استرپتوکوک  تعيينجلسه :  عنوان 
 فکاليس استرپتوکوک تعيينروش آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 .به تنهايي انجام دهد واسترپتوکوک مدفوعي را به درستي  يآزمايش تعيين احتمال -

 .به تنهايي انجام دهد ودرستي  آزمايش تاييد استرپتوکوک مدفوعي را به -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )عملي( دهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 5/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تهيه الم جلسه :  عنوان 

 نحوه تهيه المآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 از نمونه مورد نظر الم تهيه کند.  -

 رنگ آميزی کند. به درستي و به تنهايي الم را  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )عملي(  يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 12/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 HPC انجام تستجلسه :  عنوان 

 HPCکاربرد تست آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 را ب طور کامل و بدون کمک انجام دهد.  HPCآزمايش  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )عملي(  دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 19/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 شناسايي قارچ هاجلسه :  عنوان 

 آشنايي با قارچ ها:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 انواع مختلف قارچ های آب و فاضالب را شناسايي کند.  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 ود استاندارد مت منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )عملي(  سيزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 26/2/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 های آب و فاضالب  مشاهده جلبک ها در نمونه:  جلسهعنوان 

 های آب و فاضالب در نمونه های موجودجلبک آشنايي با انواع :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 . تشخيص بدهد انواع جلبک ها را در نمونه های آب -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 )عملي( چهاردهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 2/3/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   آزمايش کلستريديوم پرفرژنس جلسه : عنوان 

 

 آزمايش کلستريديوم پرفرژنسروش تشخيص و آشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 آزمايش تعيين احتمال کلستريديوم پرفرژنس را به درستي و به تنهايي انجام دهد.  -

 آزمايش تاييد کلستريديوم ولشي را به درستي و به تنهايي انجام دهد. -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 تود استاندارد م منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )عملي(  پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 9/3/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نتايج ميکروبي  کشنده، تفسير و حداقل غلظت غلظت بازداری رشد مفاهيم حداقلجلسه :  عنوان 

 نتايج ميکروبي کشنده، تفسير و حداقل غلظت غلظت بازداری رشد مفاهيم حداقلآشنايي با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .تعيين حداقل غلظت بازدارندگي رشد ماده ميکروب کش را به درستي و به تنهايي انجام دهدآزمايش  -

 . آزمايش تعيين حداقل غلظت کشندگي ماده ميکروب کش را به درستي و به تنهايي انجام دهد -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 متود  داستاندار منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )عملي(  شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  مقطع / رشته تحصیلی:          مهندسی بهداشت محیط گروه آموزشی:              بهداشت :هدانشکد

 31/1402/ 16تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي:  

 10-12 ساعت:                              سه شنبه روز: ميکروب شناسي محيط   نام درس )واحد(:

 10 تعداد دانشجويان: عملي  -نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 رفع اشکال جلسه :  عنوان 

 رفع اشکال:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 . اشکاالت مربوط به تدريس را در شرايط فضای مجازی با کمک همکالسي خود رفع نمايد -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف*          /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 استاندارد متود  منبع درس :

 دقيقه    10مدت زمان:    :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  35مدت زمان :   

 دقيقه  5مدت زمان :   

 دقيقه  35مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 جلسه هفدهم 

 امتحان پايان ترم 


