
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
 

 بْداشت عوَهیکارشٌاسی  :رشتِ تحصیلی/ هقطع           بْداشت عوَهی: گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 11/11/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز آة تصفیِ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تذٍيي  تبريخ
 

 جلسِ اٍل:  جلسِعٌَاى 

 ٍ سشفصل دسس تصفیِ آبدسس آشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  کلیات ٍ اّذاف دسسآشٌایی با  

  تصفیِ آبآشٌایی با اصَل 

  تصفیِ آبآشٌایی با هشاحل 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/         پرٍشُ       /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10    :هذت زهبى (.جْت کالس ّای حضَری تکویل گرددصرفا ایي قسوت ):    هقده 

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ريسی درسی ٍ آهَزضی ٍاحذ برًبهِ

 
 گرٍُ اتبق عول

 



 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

 راحت پرسص ٍ پبسخ ٍ است 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 دٍمجلسِ 
 

 یبْداشت عوَمکارشٌاسی  :رشتِ تحصیلی/ هقطع           بْداشت عوَهی: گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 18/11/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تذٍيي تبريخ 
 

 جلسِ دٍم:  جلسِعٌَاى 

 هٌابغ تاهیي آبآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  سطحی ٍ صیشصهیٌی هٌابغ آببا آشٌایی 

 قطبی آشٌایی با سایش هٌابغ آب جَی، اقیاًَسی، یخ ّای 

  هَاد هحلَل، هؼلق  ٍ سایش ًاخالصی ّای آبآشٌایی با 

 آشٌایی با ٍیژگی ّای ّش یک اص هٌابغ آب اص لحاظ ًاخالصی ّا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : ی اهکاًات آهَزش

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد ایي قسوت):    هقده 

 کلیات درس  



  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 سَم جلسِ
 

 بْداشت عوَهیکارشٌاسی  :رشتِ تحصیلی/ هقطع           بْداشت عوَهی: گرٍُ آهَزشی                    اشت      بْد: داًشکد

 25/11/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ریًظ :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ سَم:  جلسِعٌَاى 

 خَاص فیضیکی آبآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  آشٌایی با اًَاع سًگ دس آب 

  دس آب اًَاع کذٍستآشٌایی با 

 آشٌایی با ػَاهل هضُ دس آب 

 اثشات دهای آب بش فشآیٌذّا 

 آشٌایی با سایش خَاص فیضیکی آب ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آى ّا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :تاًتشاسا

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 



  دقیقِ 45:    هذت زهبى بخص دٍم درس 

 دقیقِ 10:  هذت زهبى  ی ٍ ًتیجِ گیری جوع بٌد 

 

 جلسِ چْبرم
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 02/12/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ   : رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ چْارم:  جلسِعٌَاى 

 آب شیویایی خَاصآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  دس آب  ّذایت الکتشیکیآشٌایی 

  دس آب هَاد جاهذاًَاع آشٌایی با 

  دس آب اًَاع سختیآشٌایی با 

 یذیتِ ٍ قلیائیت دس آب ٍ اثشات آى ّااس 

  ٍ ًحَُ اًذاصُ گیشی آى ّا ، اثشاتآب شیویاییآشٌایی با سایش خَاص 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 دًدار: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   ى هذت زهب



  دقیقِ 45:    هذت زهبى بخص دٍم درس 

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ پٌجن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 09/12/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 پٌجن:  جلسِعٌَاى 

 تصفیِ هقذهاتی آبآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  اًَاع آشغالگیشی ٍ اّذاف آى ّاآشٌایی با 

  اًَاع تِ ًشیٌی هقذهاتی ٍ سٍش ّای هختلف آىآشٌایی با 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ          /        تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ام کتابى

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

 پبسخ ٍ استراحت  پرسص ٍ 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 



 جلسِ ضطن
 

 بْداشت هحیط کارشٌاسی :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 16/12/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 ارعدکتر ز :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ششن:  جلسِعٌَاى 

 اًؼقاد ٍ لختِ ساصیآشٌایی با :  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشٌایی با اًؼقاد ٍ لختِ ساصی ٍ اّذاف آى 

 اًؼقاد ٍ لختِ ساصی  هکاًیسن ّای  آشٌایی با 

  اختالط سشیغتجْیضات آشٌایی با 

 

 ترکیبی:  آهَزش رٍش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

  

 جلسِ ّفتن
 



 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 23/12/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ّفتن:  جلسِعٌَاى 

 هٌؼقذکٌٌذُ ّاآشٌایی با :  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 دس هٌؼقذساصیشٌاخت اًَاع هَاد شیویایی هَسد استفاد ُ 

  دس هٌؼقذساصیهَاد شیویایی هَسد استفاد ٍیژگی ّایشٌاخت ُ 

  ُاثش پاساهتشّای هختلف بش هَاد هٌؼقذکٌٌذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 ر گفتگَتاال/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

 رس بخص دٍم د 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ّطتن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 14/01/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401  :سبل تحصیلی  



 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ّشتن:  جلسِعٌَاى 

 حَضچِ ّای تِ ًشیٌی ٍ صالل ساصّا:  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  فشآیٌذ تِ ًشیٌی ٍ هکاًیسن ّای آىآشٌایی 

  اًَاع حَضچِ ّای تِ ًشیٌیآشٌایی با  

  هشکالت ٍ بْشُ بشداسی اص حَضچِ ّای تِ ًشیٌیآشٌایی با 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 یت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَرسیستن کاهپیَتری، ٍا : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(تکویل گرددایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری ):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 ًْنجلسِ 
 

 کارشٌاسی بْداشت عوَهی :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت عوَهی      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 11/11/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  



 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ًْن:  جلسِعٌَاى 

 فیلتشاسیَىآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 شٌاخت اّذاف فیلتشاسیَى ٍ هکاًیسن ّای آى 

  اًَاع صافی ّای سطحیآشٌایی با 

 ای ػوقیاًَاع صافی ًُایی با آش 

 شٌاخت کاسبشد ٍ ٍیژگی ّای هٌحصش بِ فشد ّش یک اص صافی ّا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  ٍ ًتیجِ گیری جوع بٌدی 

 

 دّنجلسِ 
 

 کارشٌاسی بْداشت عوَهی :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت عوَهی      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 21/01/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ :   رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس



 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ دّن:  جلسِعٌَاى 

 گاصصداییآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  ًاخالصی ّای گاصیشٌاخت اثشات 

 سٍش ّای حزف گاصّا 

 هکاًیسن ّای حزف گاصّا 

 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        ٍشُ        پر/          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :کتابًام 

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  ٍ پبسخ ٍ استراحت پرسص 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 يبزدّن جلسِ
 

 ی بْداشت عوَهیکارشٌاس :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت عوَهی      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 28/01/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 زارع دکتر :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ یازدّن:  جلسِعٌَاى 



 فشآیٌذّای غشاییآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  فشآیٌذّای غشاییاًَاع سٍش ّای 

  ٍ طبقِ بٌذی اًَاع غشاّا بش اساس اختالف فشاس، اختالف غلظت.... 

 شٌاخت اًَاع رسات حزف شذُ با غشاّا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 رد، ٍیدئَ پرٍشکتَرسیستن کاهپیَتری، ٍایت ب : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف
 Denver, CO :تاًتشاسا

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(یل گرددایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکن):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ دٍازدّن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 04/02/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ دٍازدّن:  جلسِعٌَاى 

 فشآیٌذّای تبذیل یَى با آشٌایی:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 ُ ای کاتیًَی ٍ آًیًَیآشٌایی با سصیي 



 شٌاخت هضیت ّای سٍش ّای تبادل یًَی 

 ٍیژگی اًَاع سصیي ّا 

 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 لسِ سیسدّنج
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 11/02/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ سیسدّن : جلسِعٌَاى 

 فشآیٌذ ًشم ساصیآشٌایی با :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  سٍش ّای حزف سختی هَقت ٍ دائنآشٌایی با 

  تؼییي هقذاس هَاد ًشم کٌٌذُآشٌایی با 

  آیٌذ ًشم ساصیاًَاع هَاد هَسد استفادُ دس فشآشٌایی با 



 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ چْبردّن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 18/02/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ام درس ى

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ چْاردّن:  جلسِعٌَاى 

 فلَئَسصًی ٍ فلَئَسصداییآشٌایی با :  جلسِکلی  ّدف

 :  اختصاصیاّداف 

  فلَئَس ٍ اضافِ ًوَدى آىاصَل حزف شٌاخت 

  فلَئَسصًیاًَاع سٍش ّای 

  فلَئَسصًی ٍ فلَئَسصداییاًَاع هَاد ٍ تشکیبات هَسد استفادُ جْت 

 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 پرٍشکتَر سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ : اهکاًات آهَزشی 



 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

  

 جلسِ پبًسدّن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : آهَزشی گرٍُ                    بْداشت      : داًشکد

 25/02/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: حذتعذاد ٍا

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ پبًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 حزف سًگ ٍ بَآشٌایی با :  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  حزف سًگ ٍ بَبا آشٌایی هفاّین هشتبط 

  هَاد هَسد استفادُ جْت حزف سًگ ٍ بَآشٌایی با 

  سًگ ٍ بَهکاًیسن ّای حزف هَاد ٍ آشٌایی با 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 



 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 
  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ضبًسدّن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 01/03/1401  :تبريخ ارائِ درس  1400-1401:  سبل تحصیلی  

 08-10: سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز تصفیِ آة:   ( ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2: تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/06/1400 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ضبًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 سٍش ّای حزف هَاد سشطاًضاًایی با آش:  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  دس آب هَاد سشطاًضاآشٌایی با 

  حزف هَاد سشطاًضاسٍش ّای آشٌایی با 

  هکاًیسن ّای حزف هَاد سشطاًضاآشٌایی با 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /            تکلیف        :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 
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 .WATER TREATMENT PRINCIPLES AND DESIGN (MWH): ًام کتاب

 John C. Crittenden, R.Rhodes Trussell, David w.Hand, Kerry J. Howe,George: هؤلف

Tchobanoglous, (2012) 



  McGraw-Hill: اًتشاسات

 Water Quality and Treatment: Handbook of Public water Supply :ًام کتاب

 .,AWWA (1971), American Water Works Association :هؤلف

 Denver, CO :اًتشاسات

 ِدقیقِ  10:    هذت زهبى .(ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد):    هقده 

 کلیات درس  

 ٍل درس بخص ا 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 45:   هذت زهبى 

 دقیقِ 5:   هذت زهبى 

 دقیقِ 45:    هذت زهبى

  دقیقِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 
 


