
 
 

 

  

 

 

   (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 

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

 22/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 معرفي اهداف، منابع، نحوه تدريس، مشخص کردن زمان ارائه:  جلسهعنوان 

 معرفي اهداف، منابع، نحوه تدريس، مشخص کردن زمان ارائه:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 .ي را بشناسداهداف واحد درس  -

 را بشناسد.  های ترم تحصيلي سرفصل -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 1396تاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، ک 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

 



 

 دوم جلسه 

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

 29/11/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 در کتاب آلودگي آبخواندن و ترجمه درک مطلب مرتبط با موضوع :  جلسهعنوان 

 در کتاب آلودگي آبخواندن و ترجمه درک مطلب مرتبط با موضوع آشنايي با :  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 فصل آلودگي آب کتاب را به درستي بخواند و ترجمه کند. -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

، صفحه  2، درس  1396تاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، ک منبع درس :
 17تا  12

 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

 12/1401/ 6 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 حل تمرين های مرتبط با مبحث آلودگي آب :  جلسهعنوان 

 حل تمرين های مرتبط با مبحث آلودگي آب:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 تمرين های مربوط به مبحث آلودگي آب را به درستي پاسخ دهد.  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

، صفحه  2، درس  1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  منبع درس :
 17تا  12

 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

 12/1401/ 13 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  کتاب تصفيه فاضالب در مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب تصفيه فاضالب در مبحث خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي انجام دهد.  ترجمه مبحث تصفيه فاضالب در کتاب -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 36تا   30، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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 جلسه 

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

 20/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 حل تمرین مبحث تصفیه فاضالب کتاب :  جلسهعنوان 

 حل تمرین مبحث تصفیه فاضالب کتاب:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي پاسخ دهد. تصفيه فاضالبتمرين های مربوط به مبحث  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 36تا   30، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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 جلسه 

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

 27/12/1401 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   کتاب آلودگي هوا در مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب آلودگي هوا در مبحث خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي انجام دهد.  در کتاب آلودگي هواترجمه مبحث  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 49تا  43، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هفتمجلسه 

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

 1401/ 19/1 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کتاب آلودگي هوا در مبحث حل تمرين های:  جلسهعنوان 

 کتاب آلودگي هوا در مبحث حل تمرين های:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 کتاب را به درستي پاسخ دهد. آلودگي هوا در مبحث تمرين های -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 49تا  43، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 

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

 26/1/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   کتاب در مواد زائد جامد مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب در مواد زائد جامد مبحث خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي انجام دهد.  در کتاب مواد زائد جامدترجمه مبحث  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 69تا  63، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نهمجلسه 

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

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

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کتاب  در مواد زائد جامد را مبحث حل تمرين های:  جلسهعنوان 

 کتاب مواد زائد جامد را در مبحث حل تمرين های:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 کتاب را به درستي پاسخ دهد. در مواد زائد جامد مبحث تمرين های -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 69تا  63، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهم جلسه 

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

 9/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

  کتاب در گندزدايي مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب در گندزدايي مبحث خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي انجام دهد.  در کتاب گندزداييترجمه مبحث  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 95تا   90، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 يازدهم جلسه 

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

 16/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کتاب در گندزدايي را مبحث حل تمرين های:  جلسهعنوان 

 کتاب را در گندزدايي مبحث حل تمرين های:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 پایان کالس بتواند: انتظار می رود دانشجو در 

 کتاب را به درستي پاسخ دهد. در گندزدايي مبحث تمرين های -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 95تا  90، صفحه  1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم،  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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دوازدهم جلسه 

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

 23/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   کتاب در بهداشت مواد غذايي مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب در بهداشت مواد غذايي ثمبح خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 را به درستي انجام دهد. کتاب بحث بهداشت مواد غذايي درترجمه م -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 100تا   96، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سيزدهم جلسه 

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

 30/2/1402 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کتاب در بهداشت مواد غذايي را مبحث حل تمرين های:  جلسهعنوان 

 کتاب را در بهداشت مواد غذايي مبحث حل تمرين های:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 رود دانشجو در پایان کالس بتواند: انتظار می 

 کتاب را به درستي پاسخ دهد.  در بهداشت مواد غذايي مبحث تمرين های -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 100تا   96، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 

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

 3/1402/ 6 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

   کتاب در پرتوها مبحث خواندن و ترجمه:  جلسهعنوان 

 کتاب در پرتوها ثمبح خواندن و ترجمه آشنايي با:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 رود دانشجو در پایان کالس بتواند: انتظار می 

 را به درستي انجام دهد.  کتاب درپرتوها بحث ترجمه م -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 106تا    101، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پانزدهم جلسه 

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

 3/1402/ 13 تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 دکتر زهرا شمسي زاده مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر زهرا شمسي زاده  :مدرس دقيقه 90مدت کالس: 

 11/11/1401 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کتاب  در پرتوها را مبحث حل تمرين های:  جلسهعنوان 

 کتاب را در پرتوها مبحث حل تمرين های:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 دانشجو در پایان کالس بتواند: انتظار می رود 

 کتاب را به درستي پاسخ دهد.  در پرتوها مبحث تمرين های -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 106تا    101، صفحه 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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   •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهم جلسه 

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

 20/3/1402تاريخ ارائه درس : 1401-1402سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                         شنبهروز:      زبان تخصصي بهداشت محيط نام درس )واحد(:  

 نظری  نوع واحد:
 

 10 تعداد دانشجويان  :

 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 :  جلسهعنوان 

 رفع اشکال:  جلسههدف کلی 

 اختصاصی : اهداف 
 انتظار می رود دانشجو در پایان کالس بتواند: 

 شده را رفع کند. اشکالت مربوط به مباحث تدريس  -

 ترکیبی*        /   مجازی        حضوری         /      روش آموزش :  

 افزار پاورپوينت، ماژيک، تخته  کامپيوتر، نرم امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف *         /          پروژه               

 عنوان و نوع آزمون:

 ، کلیه مباحث تدریس شده 1396گتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط، دکتر مختاری، آوای قلم، 

 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 


