
 
 

 

  

 

  (lesson Planرٍزاًِ )طرح درس 

 جلسِ اٍل

 99ٍرٍدی     بْذاضت هحیط -کارضٌاسی / رضتِ تحصیلی:بْذاضت هحیط   هقطعگزٍُ آهَسضی:  بْذاضت اٍس     :داًطکذ

 11/11/1401 تبريخ ارائِ درس : 1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10  سبعت:          سِ ضٌبِرٍز:     هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11 تعذاد داًطجَيبى  : ًظری ًَع ٍاحذ:

 هٌْذس بريسی  هسئَل درس: ٍاحذ 2 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60 هذت کالس: 

 1401ًيوسبل دٍم  ببزًگری:تذٍيي /  تبريخ
 

 منابع آب و چزخه هیذرولوصي:  جلسِعٌَاى 

 چزخِ آب در طبیعت ٍ عَاهل هَثز در حزکت آب فزهَل کلی بیالىبا  ییآضٌا:   جلسِّذف کلی 

 .دٍرُ ببيذ بتَاًذ ًطجَ  در پبيبىدا:  اختصاصیاّذاف 

 سا ًام تثشد.  ػَاهل هَثش دس حشکت آب -

 فشهَل کلی تیالى سا تیاى کٌذ. -

 اّویت ٍ خَاظ آب سا تیاى کٌذ.     -

 حضَری         رٍش آهَسش :  

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت  اهکاًات آهَسضی : 

  تکلیف ، پزسص ٍ پاسخفعالیت آهَسضی :   

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

 

 ِدقيق5ِ      :هذت زهبى (ّای حضَری تکویل گزدد. جْت کالسصزفا )ایي قسوت :    هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

 

  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ دٍم

 هٌْذسی بْذاضت هحیط -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ
99 

 24/12/1401تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401ًيوسبل دٍم   تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 ٍضعیت هٌابع آبی جْاى ٍ ایزاىعٌَاى جلسِ : 

 با ایزاى آى آضٌایی با ٍضعیت هٌابع آب جْاًی ٍ هقایسِّذف کلی جلسِ :  

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:اّذاف اختصاصی : 

 اب جْاًی هقایسِ هٌاتغ آب دس ایشاى ٍ هٌاتغ -

 اطالػات هَسد ًیاص تشای تَسؼِ تشًاهِ سالهت -

 ٍضؼیت هٌاتغ آب ّای ضیشیي سا تشآٍسد کٌذ -

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

           تکلیف ، پزسص ٍ پاسخفعالیت آهَسضی :   

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ   5هذت زهبى:   گزدد.( )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویلهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 
 

بْذاضتي درهبًي الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ سَم
 هٌْذسی بْذاضت هحیط -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ
 99ٍرٍدی 

 16/1/1401تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401ًيوسبل دٍم :    تبريخ تذٍيي / ببزًگری
 

 زرسی کیفیت آب جْت هصارف آضاهیذى، هصارف کطاٍرسی ٍ صٌعتیبعٌَاى جلسِ : 

 کیفیت آب جْت هصارف آضاهیذى، هصارف کطاٍرسی ٍ صٌعتیآضٌایی با ّذف کلی جلسِ :  

 بتَاًذ:داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ  اّذاف اختصاصی :

 ( سا تیاى کٌٌذ.WHO( ٍ )FAOسٌّوَدّای ساصهاى جْاًی تْذاضت ) -

 استاًذاسدّای ایشاى تشای هػاسف هختلف آب : ضشب، تفشیحی، کطاٍسصی، غٌؼتی ٍ... تیاى کٌذ      -      
 اّویت ٍ لضٍم پیص تػفیِ فاضالب غٌؼتی سا تیاى کٌذ.   -     
 تاثیش دفغ پساب خاًگی، کطاٍسصی ٍ غٌؼتی  تش سٍی کیفیت آب سٍدخاًِ ّا سا تیاى کٌذ   -     

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

           تکلیف ، پزسص ٍ پاسخفعالیت آهَسضی :   

 

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  - 1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقیقِ     5 هذت صهاى:  گزدد.( )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویلهقذه 

 کلیات درس  

  تخص اٍل دسع 

  پشسص ٍ پاسخ ٍ استشاحت 

  تخص دٍم دسع 

 دقیقِ 22هذت صهاى :   

 دقیقِ  3هذت صهاى :  

 دقیقِ   15هذت صهاى:   

  دقیقِ  5هذت صهاى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

 

الرستبىداًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي   

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 

 

  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ چْبرم

 99 بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 23/1/1401تبريخ ارائِ درس : 1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401بْوي تبريخ تذٍيي / ببزًگری: 
 

 آالیٌذُ ّای هختلف آب ٍ هٌابع ٍرٍد آًْا بِ هٌابع آبیعٌَاى جلسِ : 

 هختلف آب ٍ هٌابع ٍرٍد آًْا بِ هٌابع آبیآالیٌذُ ّای آضٌایی با ّذف کلی جلسِ :  

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:اّذاف اختصاصی : 
 آلَدگی آب سا تؼشیف کٌذ. -                     

 ضاخع هیکشٍتی آب سا تیاى کٌذ.  -                   
 ػَاهل آالیٌذُ کِ هَجة آلَدگی آب ّا هیطَد سا تیاى کٌذ.   -                  

 تاثیش ػَاهل آالیٌذُ ّای فیضیکی، ضیویایی ٍ تیَلَطیکی تش سٍی کیفیت آتْا سا تیاى کٌذ.  -        
 حذاکثش دٍص هجاص آالیٌذُ ّای ضیویایی دس آتْا سٍ تیاى کٌذ. -    

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج -1
قاًؼیاى، اًتطاسات هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی  -2

 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ پٌجن 
 هٌْذسی بْذاضت هحیط -کارضٌاسی اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی: :  بْذاضتداًطکذ
 1001ٍرٍدی 

 30/1/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401ًيوسبل دٍم تبريخ تذٍيي / ببزًگری: 
 

 نقص فاضالبهاي ضهزي، کطاورسي، صنعتی و دفع فاضالب به روش چاه جذبی در آلودگی آب عٌَاى جلسِ :

در و نقشص آنهشا   فاضالبهاي ضهزي، کطاورسي، صنعتی و دفع فاضالب به روش چاه جذبی  آضنایی با : ّذف کلی جلسِ 

 آلودگی آب

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :
 ًقص فاضالب ّای خاًگی سا دس آلَدگی آتْا تیاى کٌذ.  -     

 هیضاى اکسیظى خَاّی فاضالب خاًگی سا تذاًذ.  -     

 دفغ هَاد صائذ جاهذ دس صهیي ٍ آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی ٍ سٍضْای کٌتشل ضیشاتِ سا تَضیح دّذ.  -    

دفغ هَاد صائذ هایغ دس صهیي ٍ آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی) دفغ دس  چاّْای جزتی(  ٍ سٍضْای کٌتشل ضیشاتِ سا   -    

 تَضیح دّذ

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 

 هٌبع درس : 

 هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاجهذیشیت کیفیت آب،   -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ   5هذت زهبى:    )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکي

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 
 

 

 

 

 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ ضطن

  99هٌْذسی بْذاضت هحیط -کارضٌاسی بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:   بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی::  داًطکذ

 6/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401: بْوي تبريخ تذٍيي / ببزًگری
 

 آلَدگی آبْای سیزسهیٌی در اثز فاضالبْای کطاٍرسی ٍ دفع هَاد سائذ جاهذعٌَاى جلسِ : 

 آلَدگی آبْای سیزسهیٌی در اثز فاضالبْای کطاٍرسی ٍ دفع هَاد سائذ جاهذ: آضٌایی با طزیقِ ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:  اّذاف اختصاصی :

 ذدفغ هَاد صائذ جاهذ دس صهیي ٍ آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی ٍ سٍضْای کٌتشل ضیشاتِ سا تَضیح دّ   -                     

 سا تیاى کٌٌذ. هٌاتغ آب ّای صیش صهیٌی  اًَاع سٍضْای پیطگیشی اص آلَدگی  - 

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 کاهپیَتز، ًزم افشار تَلیذ هحتَا، ایٌتزًت

 هٌبع درس : 

 خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاجهذیشیت کیفیت آب، هشین  - 1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:     )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 



 
 
 

 

  

 

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 جلسِ ّفتن
 99 بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 13/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401ًيوسبل دٍم   ببزًگری:تبريخ تذٍيي / 
 

 هَاد آلی سٌتتیک با تَجِ بِ ضاخص سویت ٍ تجوع پذیزی بیَلَصیکیعٌَاى جلسِ : 

 هَاد آلی سٌتتیک با تَجِ بِ ضاخص سویت ٍ تجوع پذیزی بیَلَصیکیآضٌایی با ّذف کلی جلسِ :  

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ:اّذاف اختصاصی : 

 دس آلَدگی هٌاتغ آب تیاى کٌذ. هَاد آلی سٌتضی) پاک کٌٌذُ ّا، فسفات ّا ٍ ػَاهل هشتَط تِ تؼادل فسفشّاتاثیش   -      

 آفت کص ّا سا  تِ سِ گشٍُ کلشُ، فسفشُ ٍ کاستاهات ّا تقسین تٌذی کٌذ.   -     

 آفت کص ّا سٍ اص ًظش هیضاى تشاکن صیستی ٍ هقایسِ سویت  تشسسی کٌذ.  -    

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

           تکلیف ، پزسص ٍ پاسخفعالیت آهَسضی :   

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ  5هذت زهبى:     )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

 داًطکذُ علَم پسضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 تَسعِ آهَزش علَم پسضکيهرکس هطبلعبت ٍ 

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسي ٍ آهَزضي

 



 
 
 

 

 

 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّطتنجلسِ 
 99 بْذاضت هحیط -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60کالس:  هذت 

 1401ًيوسبل دٍم تبريخ تذٍيي / ببزًگری: 
 

 آلَدگی هٌابع آب بِ آالیٌذُ ّای هختلف، هَاد ًفتی ٍ هَاد رادیَاکتیَ:  عٌَاى جلسِ

   هَاد ًفتی ٍ هَاد رادیَاکتیَ آضٌایی با اًَاع آالیٌذُ ّای هٌابع آب هاًٌذ:  ّذف کلی جلسِ 

 :داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ اختصاصی :اّذاف 

 آلَدگی هٌاتغ آب ّای صیشصهیٌی ٍ سطحی تا ًفت ٍ هطتقات آى سا تیاى کٌذ  - 

صیشصهیٌی ٍ ًطت خطَط لَلِ سا تیاى ًفتی، تاًک ّای هیذاى  سٍضْای کٌتشل ٍ پاک کشدى لکِ ّای ًفتی،  ضایؼات   -

 کٌذ.

 آتْای سطحی سا تیاى کٌذ.اثش آلَدگی حشاستی تش هٌاتغ  -

 سا تَضیح دّذ. stratificationپذیذُ ی  الیِ تِ الیِ ضذى آب یا  -

 .آلَدگی تا اًَاع هَاد سادیَاکتیَ تا ًیوِ ػوشّای هختلف سا تیاى کٌذ -

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

           تکلیف ، پزسص ٍ پاسخفعالیت آهَسضی :   

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5  هذت زهبى : جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 



 
 
 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ًْن جلسِ
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    کٌترل(هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 در ایزاى ٍ جْاىقَاًیي هزتبط با آلَدگی آب عٌَاى جلسِ : 

 قَاًیي هزتبط با آلَدگی آب در ایزاى ٍ جْاىآضٌایی با :  ّذف کلی جلسِ 

 :داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ اّذاف اختصاصی :

 سٍضی سا اتخار کٌذ کِ تِ داٍطلثاًِ تِ کٌتشل آلَدگی ختن ضَد. -

 استاًذاسدّای تخلیِ پساب غٌایغ سا تیاى کٌذ. -

 سا تیاى کٌذ WHOاستاًذاسدّای  تؼییي ضذُ تَسط   -

 .حذاکثش دٍص هجاص آالیٌذُ ّای گًَاگَى  تیاى کٌذ   -      

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      ّای حضَری تکویل گزدد.()ایي قسوت صزفا جْت کالس هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 



 

 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 دّن  جلسِ
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ٍاحذ: ًظریًَع 

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 هٌابع آب ایجاد بزرسی هزاحل هختلف عٌَاى جلسِ : 

 ایجاد هٌابع آب ٍ راّکارّای حفظ هٌابع آبآضٌایی با توام هزاحل :  ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :

 ساّکاسّای ًَیي حفظ هٌاتغ آب سا اسائِ دّذ.    -                   

 چگًَگی هذیشیت کشدى هٌاتغ آب ّای سطحی سا تیاى کٌذ.  - 

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3  هذت زهبى :

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 

 

 

 



  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 دٍازدّنجلسِ 
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(ًبم درس  : 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 ٍ حفظ آًْا اس آلَدگی رٍضْای هذیزیت هٌابع آب  عٌَاى جلسِ :

 ٍ حفظ آًْا اس آلَدگی رٍضْای هذیزیت هٌابع آبآضٌایی با :  ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :

 ًَیي حفظ هٌاتغ آب سا اسائِ دّذ.ساّکاسّای     -                   

 هَاد آالیٌذُ سوی ٍ خطشساص سا دس کیفیت آب سٍدخاًِ ّا سا ًام تثشد      -          

 لضٍم تػفیِ پساب سا تیاى کشد.      - 
  

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5  هذت زهبى : جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ٍ چْبردّن سيسدّن جلسِ
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(هذيريت کيفيت ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 ٍتزیفیکاسیَى ٍ رٍضْای کٌتزل آىا  عٌَاى جلسِ :

 ٍتزیفیکاسیَى ٍ رٍضْای کٌتزل آىا آضٌایی با:  ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :
 هیضاى هجاص دفغ پساب تِ خػَظ فاضالتْای غٌؼتی ٍ کطاٍسصی سا دس سضذ جلثک ّا تیاى کٌذ.  -      

 ػَاهل هحذٍد کٌٌذُ سضذ جلثک ّا سا تیاى کٌذ.  -      

 تاثیش آالیٌذُ ٍ هَاد هغزی تش سٍی سضذ جلثک ّا سا تیاى کٌذ.  -     

 اٍتشیفیکاسیَى  سا تؼشیف کٌذ.   -     

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5  هذت زهبى : جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 
 
 
 

  

 



 
 
 
 

  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ٍ ضبًسدّن  پبًسدّنجلسِ 
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    کيفيت آة) علل،اثرات ٍ کٌترل(هذيريت ًبم درس: 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 حاصلخیشی دریاچِ ٍ تقسین بٌذی دریاچِ ّاعٌَاى جلسِ : 

 حاصلخیشي دریاچه و تقسیم بنذي دریاچه ها آضنایی با:  ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :

 ساّکاسّای هذیشیتی ، هحاسثِ تاس آلَدگی ٍسٍدی تِ دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا تیاى ًوایذ. -

 دسیاچِ ّا سٍ تطخیع دّذ.ًَاحی تیَلَطیکی  -

 دسیاچِ ّای الیگَتشٍفیک ٍ اٍتشٍفیک ٍ هضٍتشٍفیک سا اص یکذیگش تطخیع دّذ. -

  دسیاچِ ّا سٍ تشاساع دسجِ حاغلخیضیی تقسین کٌذ. -

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      )ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد.(هقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5  هذت زهبى : جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 
 
 
 



  

 ( lesson Planطرح درس رٍزاًِ )

 ّفذّنجلسِ 
 99بْذاضت هحیط  -کارضٌاسی :  بْذاضت اٍس   گزٍُ آهَسضی:  هٌْذسی بْذاضت هحیط   هقطع/ رضتِ تحصیلی:داًطکذ

 

 20/2/1402تبريخ ارائِ درس :  1402-1401سبل تحصيلي  :  

 8-10رٍز:   سِ ضٌبِ          سبعت:    کٌترل(هذيريت کيفيت آة) علل،اثرات ٍ : ًبم درس 

 ًفر 11تعذاد داًطجَيبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظری

 هسئَل درس:  هٌْذس بريسی ٍاحذ 2تعذاد ٍاحذ: 

 هٌْذس زّرُ بريسی :هذرس دقيقِ 60هذت کالس:  

 1401تبريخ تذٍيي / ببزًگری: ًيوسبل دٍم 
 

 خَد پاالیی آبْای جاریعٌَاى جلسِ : 

 :   ّذف کلی جلسِ 

 داًطجَ  در پبيبى دٍرُ ببيذ بتَاًذ: اّذاف اختصاصی :

 هفَْم اکسیظى خَاّی ٍ اکسیظى پزیشی سا دس سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ -

 تاثیش تالطن سا تش اکسیظى گیشی سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ. -

 سٍش اًذاصُ گیشی فتَسٌتض سا دس سٍدخاًِ ّا تیاى کٌذ. -

 سٍ تیاى کٌذ.ػَاهل هَثش تش خَد پاالیی  -

  .تَاًایی فیضیکی، ضیویایی ٍ تیَلَصیکی سٍدخاًِ سا دس خَدپاالیی اسصیاتی کٌذ     -     

 رٍش آهَسش :  حضَری         

 کاهپیَتز، ٍایت بزد، هاصیک، پاٍرپَیٌت، ایٌتزًت اهکاًات آهَسضی :  

 

 فعالیت آهَسضی :   تکلیف ، پزسص ٍ پاسخ          

 هٌبع درس : 

 هذیشیت کیفیت آب، هشین خذادای، غٌی صادُ ٍ هحوذتقی قاًؼیاى، اًتطاسات آثاس سثحاى، آخشیي چاج  -1

هذیشیت کیفیت آب دس دسیاچِ ّا ٍ سٍدخاًِ ّا، تشجوِ دکتش سیویي ًاغشی، دکتش هحوذ تقی قاًؼیاى، اًتطاسات  -2
 آخشیي چاج ًع،

    : ِدقيقِ 5هذت زهبى:      ویل گزدد.()ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکهقذه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20هذت زهبى :   

 دقيقِ  3هذت زهبى :  

 دقيقِ   15هذت زهبى:   

  دقيقِ  5هذت زهبى :   جوع بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 
 


