
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
    هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی تحصیلی:/ رضتِ هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز     :داًطکد
 1001ٍرٍدی 

 11/11/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي  ببزًگری:تذٍيي /  تبريخ
 

 هفاّین ٍ اصطالحات بیَتکٌَلَشی هحیط:  جلسِعٌَاى 

 ٍ اصطالحات بیَتکٌَلَشی هحیط هفاّینآضٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 تتَاًذ:داًشجَ در پایاى دٍرُ  :  اختصاصیاّداف 

 هحیطی تعریف کٌذ. زیست تیَتکٌَلَزي تیَتکٌَلَشي ٍ هحیط، تْذاشت 

 هتعارف تیَتکٌَلَشي ّاي تٌذي تقسین اًَاع 

 فاضالب، هَاد تصفیِ آب، تصفیِ در فٌاٍري کارترد جولِ از ٍ هختلف زهیٌِ ّاي در تیَتکٌَلَشي کارتردّاي 

 .هثال ًام تثرد رکر َّا تا آلَدگی کاّش ٍ جاهذ زائذ

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

 

          پرسص ٍ پاسخفعالیت آهَزضی :   

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010 

 ِدقيقِ 5      :هذت زهبى (جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.صرفا )ایي قسوت :    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 
 

 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 دٍمجلسِ 

 1001 بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد

 10/11/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ٍاحذ:ًَع 

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي   تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 )زیست هحیط پاکسازی در هیکرٍارگاًیسوْای هَثر( کدام اّویت ّر ٍ بیَتکٌَلَشی عَاهل:  جلسِعٌَاى 

 )زیست هحیط پاکسازی در هیکرٍارگاًیسوْای هَثر( کدام اّویت ّر ٍ بیَتکٌَلَشی عَاهلآضٌایی با  : جلسِّدف کلی 

 و در پایان دوره بتوانذ:جدانش:  اختصاصیاّداف 

 زیست را تیاى کٌذ. هحیط در هَاد فرایٌذ تجسیِ در ّا هیکرٍارگاًیسن اّویت 

 ّا را تَضیح دّذ. هیکرٍارگاًیسنتَسیلِ  زائذ هَاد تصفیِ هثاًی 

 ِکرتي را ًام تثرد. ٍ اًرشي اساس هٌثع تر ّا هیکرٍارگاًیسن تٌذي طثق 

 هتاتَلیسن  را تیاى کٌذ. پایِ تر ٍآًَکسیک تیَْازي َّازي، فرایٌذّاي تفاٍت 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 برد، هاشیککاهپیَتر، ٍایت ، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

           تکلیففعالیت آهَزضی :   

  هٌبع درس :
 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
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 ِدقيقِ   5هذت زهبى:   قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.()ایي :    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 
 
 

 

  

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 سَم جلسِ
 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد
 1001ٍرٍدی 

 10/1/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041:    بْوي تبريخ تذٍيي / ببزًگری
 

 در بیَتکٌَلَشی هْن هیکرٍارگاًیسوْایعٌَاى جلسِ : 

 در بیَتکٌَلَشی هْن هیکرٍارگاًیسوْای آضٌایی باّدف کلی جلسِ :  

 و در پایان دوره بتوانذ:جدانشاّداف اختصاصی : 

 نمایذ تشزیح بيوتکنولوصي را در مهم اي مبکزوارگانيسمهاي تغذیه و محيطي سیست الشامات 

 رٍش آهَزش :  حضَری         

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت اهکاًات آهَزضی :  

           تکلیففعالیت آهَزضی :   

 

 هٌبع درس : 

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010  

    : ِدقيقه     5 مذت سمان:  )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(هقده 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پزسش و پاسخ و استزاحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 02مذت سمان :   

 دقيقه  3مذت سمان :  

 دقيقه   55مذت سمان:   

  دقيقه  5مذت سمان :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ   

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 چْبرمجلسِ 

 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد

 13/1/1041تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 هیکرٍبی ساز ٍ سَخت:  جلسِعٌَاى 

 هیکرٍبی ساز ٍ سَختآضٌایی با اًَاع :   جلسِّدف کلی 

 َ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ:جداًط:  اختصاصیاّداف 

  تذاًذ هیکرٍتی را ساز ٍ سَخت هراحل ٍ جسئیاتتوام 

 .عَاهل هَثر در فرایٌذ سَخت ٍ ساز را تیاى کٌذ 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

 

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010 

 ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 پٌجن  جلسِ
 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد
 1001ٍرٍدی 

 34/1/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 بیَْازی ٍ ضرایط َّازی در آلی هَاد کاتابَلیسن : جلسِعٌَاى 

 بیَْازی ٍ ضرایط َّازی در آلی هَاد کاتابَلیسنآضٌایی با :   جلسِّدف کلی 

  در پبيبى دٍرُ بتَاًذ:جداًط : اختصاصیاّداف َ 

 ًوایذ تشریح را َّازي  شرایط در آلی هَاد کاتاتَلیسن 

 ًوایذ تشریح را تیَْازي  شرایط در آلی هَاد کاتاتَلیسن 

 ًوایذ تشریح را تیَْازي ٍ َّازي  شرایط در آلی هَاد کاتاتَلیسن تفاٍت 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

 

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010 

 ِدقيقِ   5هذت زهبى:    )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

  

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ضطن جلسِ

 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد

 0/1/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041: بْوي ببزًگریتبريخ تذٍيي / 
 

  تٌفس سلَلی :  جلسِعٌَاى 

 آضٌایی با فرایٌد تٌفس سلَلی:  جلسِّدف کلی 

 َ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ:جداًط:  اختصاصیاّداف 

 تشٌاسذ. را َّازي تٌفس در سلَلی تیَشیویایی هتاتَلیسن ّاي ٍاکٌش هراحل 

 تشٌاسذ. را َّازي تی تٌفس تٌفس در سلَلی تیَشیویایی هتاتَلیسن ّاي ٍاکٌش هراحل 

 تشٌاسذ. را تخویر  تٌفس در سلَلی تیَشیویایی هتاتَلیسن ّاي ٍاکٌش هراحل 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

 کاهپیَتر، ًرم افسار تَلید هحتَا، ایٌترًت

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010 

 ِدقيقِ 5هذت زهبى:     )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:    هقده 

  درسکلیات  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهركس 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 
 
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّفتن جلسِ
 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد
 1001ٍرٍدی 

 13/1/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي   تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 (Bioremediation)زیستی احیای یا پاالیی زیست:  جلسِعٌَاى 

 (Bioremediation)زیستی احیای یا پاالیی زیستآضٌایی با فرایٌد  :   جلسِّدف کلی 

 و در پایان دوره بتوانذ:جدانش:  اختصاصیاّداف 

 بيولوصیکي تخزیب Biodegradation- Biodegradation .و تفاوت آنها را بيان کنذ 

 را نام ببزد. بيولوصیکي تخزیب هاي بنذي دسته 

 را تیاى کٌذ. تیَلَشیکی عولیات تخریة تْذاشتی ٍ اقتصادي اّویت 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

         ٍ پرسص ٍ پاسخ تکلیففعالیت آهَزضی :   

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
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 ِدقيقِ  5هذت زهبى:     )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 



 
 
 
 
 

 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس رٍزاًِ 

 ّطتن جلسِ
 هٌْدسی بْداضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:هٌْدسی بْداضت هحیط   هقطعگرٍُ آهَزضی:  بْداضت اٍز   :  داًطکد
 1001ٍرٍدی 

 14/1/1041 تبريخ ارائِ درس : 1041-1041سبل تحصيلي  :  

 14-11  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     بيَتکٌَلَشی در بْذاضت هحيطًبم درس )ٍاحذ(  : 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 04 هذت كالس: 

 1041بْوي  تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 زیست هحیط ّای کٌترل آلَدگی در  Biosensor)زیستی) حسگرّای کاربرد:  جلسِعٌَاى 

 زیست هحیط ّای کٌترل آلَدگی در  Biosensor))زیستی حسگرّای کاربرد: آضٌایی با  جلسِّدف کلی 

 َ در پبيبى دٍرُ بتَاًذ:جداًط : اختصاصیاّداف 

  زیستی حسگرّاي کارترداًَاع((Biosensor  را ًام تثرد زیست هحیط ّاي کٌترل آلَدگی در 

 حضَری         رٍش آهَزش :  

 کاهپیَتر، ٍایت برد، هاشیک، پاٍرپَیٌت، ایٌترًت  اهکاًات آهَزضی : 

 

         ٍ پرسص ٍ پاسخ  تکلیففعالیت آهَزضی :   

  هٌبع درس :

 قلن، آخریي چاج اًتشارات آٍاي "کارتردّا ٍ هثاًی زیست،  هحیط در فٌاٍري زیست" هْذي هختاري  -1
2-Srinivas. Environmental Biotechnology, New Age International (P) Ltd., Publishers, 
2010 

 ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد.(:    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 14هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هركس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 


