
 
 

 

 
 

   (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

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

 19/11/1401  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 مبانی شیمی محیط  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مبانی شیمی محیط :   جلسههدف کلی 

 :   اختصاصیاهداف 

 بتواند: انتظار مي رود دانشجو در پايان کالس 

 ارتباط بين شيمي و شيمي محيط را شرح دهد. -

 د. اهميت شيمي محيط را بدان -

 . محاسبات مربوط به محلول سازی را انجام دهد  -

 *  ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 پروژه                         /         *فعالیت آموزشی :   تکلیف 

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 1، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 دقيقه     10  :مدت 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

 



 

 دوم جلسه 
 

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

 26/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مفاهیم اساسی شیمی کمی  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفاهیم اساسی شیمی کمی:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 

 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 
 د. ها را بدان مختلف نمونه برداری و مزايا و معايب آن انواع -

 .کند  کاربرد تعيين فرمول مولکولي ترکيبات در محيط زيست را توضيح دهد و فرمول مولکولي را تعيين -

 .کند صحت آزمايشات شيميايي در محلول های آبي را تشخيص دهد و ميزان خطا در اين آزمايشات را تعيين -

 .کاربرد نمودارهای تجمعي در شيمي محلول های آبي را بداند -

 .مفهوم غلظت معادل را بداند و بتواند محاسبات آن را انجام دهد  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 3، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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   •

 

 

 

 

 

 



 سومجلسه 
 

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

 3/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده درس:مسئول  1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مشخصات فيزيکوشيميايي محلول های آبي:  جلسهعنوان 

 آشنايي با مشخصات فيزيکوشيميايي محلول های آبي:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 مفهوم کدورت را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  -

 مفهوم رنگ را بداند و روش اندازه گيری آن را توضيح دهد.  -

 مفهوم قليائيت را بداند و روش اندازه گيری آن را تشريح کند.  -

 را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  مفهوم اسيديته -
 را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  pHمفهوم  -
 مفهوم سختي را بداند و روش اندازه گيری آن را توصيف کند. -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ساليد ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 7،8، 6، 5، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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 جلسه 
 

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

 10/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 فيزيکوشيميايي محلول های آبي شخصات ادامه م:  جلسهعنوان 

 آشنايي با مشخصات فيزيکوشيميايي محلول های آبي:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  مفهوم کلر باقيمانده موردنياز -

 مفهوم کلرور را بداند و روش اندازه گيری آن را توضيح دهد.  -

 مفهوم اکسيژن مورد نياز بيوشيمايي را بداند و روش اندازه گيری آن را تشريح کند.  -

 مفهوم اکسيژن مورد نياز شيميايي را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  -
 ل کربن آلي را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.مفهوم ک -

 را بداند و روش اندازه گيری آن را توصيف کند.  ترکيبات نيتروژنمفهوم  -

 مفهوم ترکيبات فسفر را بداند و روش اندازه گيری آن را توضيح دهد.  -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 22-12صل ف، 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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 جلسه 
 

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

 24/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: 
 نظری

   10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شخصات فيزيکوشيميايي محلول های آبي ادامه م:  جلسهعنوان 

 آشنايي با مشخصات فيزيکوشيميايي محلول های آبي:   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 موردنياز را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  مفهوم کل جامدات -

 مفهوم آهن و منگنز را بداند و روش اندازه گيری آن را توضيح دهد.  -

 مفهوم فلورايد را بداند و روش اندازه گيری آن را تشريح کند.  -

 مفهوم سولفات را بداند و روش اندازه گيری آن را شرح دهد.  -
 روش اندازه گيری آن را شرح دهد.مفهوم روغن و چربي را بداند و  -

 را بداند و روش اندازه گيری آن را توصيف کند.  اسيدهای چرب فرار مفهوم  -

 را بداند و روش اندازه گيری آن را توضيح دهد.  سرعت جذب اکسيژن در فاضالب مفهوم  -

 مفهوم شاخص حجمي لجن را بداند و روش اندازه گيری آن 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:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 24-12، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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   •

 

 

 

 

 



   ششمجلسه 
 

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

 16/01/1402  تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آناليز گازها، بخارات و ذرات عنوان جلسه : 

 آشنايي با روش های آناليز گازها، بخارات و ذرات هدف کلی جلسه :  

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 .ي کنديشيميايي آالينده های هوا را شناسا  تماهي -

 .از گازها، بخارات و ذرات آشنا باشد عمبا انواع آالينده های هوا ا -

 .يد و انتشار آالينده های هوا را شرح دهدلند توآيفر -

 .های نمونه برداری از هوا را بداند اني روشبم -

 .نمونه برداری و اندازه گيری ذرات در هوا را شرح دهدهای  روش -

 .ترکيب شيميا ی ذرات معلق در هوا را توضيح دهد -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير منبع درس: 
 24-12، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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   •

 

 

 

 

 

 



 هفتمجلسه 
 

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

 23/01/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آالینده های کمیاب جزئی  :  جلسهعنوان 

 آالینده های کمیاب جزئیآشنایی با :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 انواع آالينده های جز ئي کمياب را دسته بندی نمايد.  -

 .ها را شرح دهد محيطي و بهداشتي آن تزيس تي و اهميئرات سميتي آالينده های جزثا -

 .و بدن انسان را بشناسد تبه فلزات سنگين در محيط زيس طرات مربو ثا -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 26، فصل 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 دقيقه     10مدت زمان:   :     مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪
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 هشتمجلسه  
 

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

 01/1402/ 30 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                             چهارشنبهروز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

   10 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شیمی خاک  :  جلسهعنوان 

 آشنایی با مفاهیم شیمی خاک :   جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 بتواند:  کالسپايان  دانشجو در انتظار مي رود 

 ترکيبات تشکيل دهنده خاک را بشناسد. -

 آالينده های خاک را دسته بندی و توصيف کند. -

 ترکیبی *        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 ساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپيوتر ا امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

کالری، مک کارتي پری، پارکين جن، مترجمان: بابايي شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، ساير  منبع درس :
 1388علي اکبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت اهلل، انتشارات انديشه رفيع، 

 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 نهم

 آزمون پايان ترم


