
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 11/11/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز دکلیبت پسوبى(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تذٍيي  تبريخ
 

 جلسِ اٍل:  جلسِعٌَاى 

 سواًذآضٌایی تا هذیریت ج:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 سیر تاریخی ٍ هذیریت پسواًذ 

 اًَاع پسواًذ ٍ هٌاتغ تَلیذ 

 تیواری ّای هٌتقلِ از پسواًذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 االر گفتگَت/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 
 گرٍُ اتبق عول

 



  بخص اٍل درس 

 پبسخ ٍ استراحت  پرسص ٍ 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 دٍمجلسِ 
 

 بْداضت هحیط کارضٌاسی :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 18/11/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 ارعدکتر ز :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ دٍم:  جلسِعٌَاى 

 (اداهِ)آضٌایی تا هذیریت پسواًذ :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 کویت، سراًِ ٍ ترکیة پسواًذ 

 هطخصات فیسیکی، ضیویایی ٍ زیستی پسواًذ 

 تغییر ٍ تثذیل پسواًذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 ستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَرسی : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 سَم جلسِ
 



 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 25/11/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ سَم:  جلسِعٌَاى 

رٍش ّای جوغ آٍری پسواًذ آضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آٍری پسواًذ اًَاع سیستن ّای جوغ 

 تجسیِ ٍ تحلیل  هَلفِ ّای جوغ آٍری پسواًذ 

 اًتقال ٍ حول ٍ ًقل پسواًذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: هَى عٌَاى ٍ ًَع آز

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  درس بخص دٍم 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ چْبرم
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 02/12/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:   سبل تحصیلی 

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ



 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :یببزًگر/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ چْارم:  جلسِعٌَاى 

 رٍش ّای تازیافت تا آضٌایی:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 اًَاع رٍش ّای پردازش 

 اًَاع رٍش ّای تازیافت 

 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر  :اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 لسِ پٌجنج
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 09/12/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 پٌجن:  جلسِعٌَاى 

 دفغ پسواًذآضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 



 :  اختصاصیاّداف 

 اًَاع رٍش ّای دفي تْذاضتی 

 هالحظات هاکاى یاتی 

 راّثری هحل دفي 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 ٍتاالر گفتگ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  ٍ استراحت پرسص ٍ پبسخ 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ضطن
 

 یطکارضٌاسی بْداضت هح :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 16/12/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تذٍيي  تبريخ
 

 جلسِ ضطن:  جلسِعٌَاى 

 آضٌایی تا رٍش ّای کوپَست:  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 اصَل تْیِ کوپَست 

  رٍش ّای کپَستاًَاع 

 تْیِ ٍرهی کوپَست 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 



 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اراتاًتص

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هبى هذت ز جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

  

 جلسِ ّفتن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 23/12/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ّفتن:  جلسِعٌَاى 

 (قسوت اٍل)آضٌایی تا رٍش ّای تازیافت :  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  ّضن تی َّازیآضٌایی 

 استفادُ گرهایی آضٌایی تا سَزاًذى ٍ 

  تا پالسواآضٌایی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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



 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

 ش ٍ پبسخ ٍ استراحت پرس 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ّطتن
 

 سی بْداضت هحیطکارضٌا :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 29/12/99  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 زارع دکتر :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ ّطتن:  جلسِعٌَاى 

 (دٍمقسوت )آضٌایی تا رٍش ّای تازیافت :  جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  تا گازی کردىآضٌایی 

  جٌثِ ّای اقتصادی تازیافتآضٌایی تا 

  تازیافت اجسا خطک پسواًذتا آضٌایی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :درسهٌبع 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45   : هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 



 جلسِ ًْن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 14/01/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 ًْن:  جلسِعٌَاى 

 پسواًذ استریلیساسیَىآضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 تا تخار آب استریلیساسیَى 

 تا کوک گاز استریلیساسیَى 

 دایی تا پرتَزگٌذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ دّن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 21/01/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 19 :تعذاد داًطجَيبى   ًظری :ًَع ٍاحذ



 

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ دّن:  جلسِعٌَاى 

 (قسوت اٍل) جٌثِ ّای تْذاضتی پسواًذآضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی لٌذفیل 

  سَزاًذىآضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی 

 کپَست کردى آضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: م کتابًا

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 ُدلیك 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ يبزدّن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 28/01/1400  :درس تبريخ ارائِ  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ یازدّن:  سِجلعٌَاى 



 (دٍمقسوت ) جٌثِ ّای تْذاضتی پسواًذآضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  تازیافتآضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی 

  دفي کردىآضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی 

 گازی کردى آضٌایی تا جٌثِ ّای تْذاضتی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 ، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَرسیستن کاهپیَتری : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 McGraw-Hill: اًتطارات

 ِدلیمِ  10:    هذت زهبى .(سوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گرددایي ق):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ دٍازدّن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : کدداًص

 04/02/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :احذًَع ٍ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ دٍازدّن: عٌَاى جلسِ 

 اًذازُ گیری پاراهترّای هرتثط تا پسواًذًحَُ آضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  پسواًذ فیسیکیاًذازُ گیری پاراهترّای ًحَُ آضٌایی تا 

  پسواًذ ضیویاییاًذازُ گیری پاراهترّای ًحَُ آضٌایی تا 

  پسواًذ تیَلَشیکیاًذازُ گیری پاراهترّای ًحَُ آضٌایی تا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 



 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

 تراحت پرسص ٍ پبسخ ٍ اس 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ سیسدّن
 

 حیطکارضٌاسی بْداضت م :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 11/02/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ ريخ تذٍيي تب
 

 سیسدّن جلسِ:  جلسِعٌَاى 

 کوپَسترٍش ّای تعییي رسیذگی آضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  اًذازُ گیری آضٌایی تاpH کوپَست  

  اًذازُ گیری آضٌایی تاEC کوپَست 

  کوپَست دهایاًذازُ گیری آضٌایی تا  

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : آهَزضی اهکاًات 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات



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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ چْبردّن
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 18/02/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 جلسِ چْاردّن:  جلسِعٌَاى 

 رٍش ّای آزهایطات هیکرٍتی پسواًذآضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  اًذازُ گیری تعذاد تاکتریآضٌایی تا 

  اًجام آزهایطاتتَاًایی کسة 

  تتحلیل آزهایطاتَاًایی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /                  تکلیف  :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 



 

 پبًسدّن جلسِ
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     اضت هحیط      بْد: گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 25/02/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :تعذاد داًطجَيبى  

 دکتر زارع  :ل درسهسئَ 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 پاًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 تعییي داًِ تٌذی کَد کوپَست:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  تعییي داًِ تٌذیتَاًایی 

  رٍش ّای داًِ تٌذیضٌاخت 

  ٍسایل ٍ تجْیسات داًِ تٌذیآضٌایی تا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 ضبزدّنجلسِ 
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 01/03/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)درس  ًبم

 19 :تعذاد داًطجَيبى   ًظری :ًَع ٍاحذ



 

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 ضاًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 پسواًذ فیسیکیرٍش ّای آزهایطات آضٌایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  پاراهترّای فیسیکیاًذازُ گیری آضٌایی تا 

  اًجام آزهایطاتتَاًایی کسة 

  تتحلیل آزهایطاتَاًایی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 رسیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَ : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

 : هٌبع درس

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

  McGraw-Hill: اًتطارات

 ِدلیمِ  10:    هذت زهبى .(ٍری تکویل گرددایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حض):    هقده 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 ّفذّنجلسِ 
 

 کارضٌاسی بْداضت هحیط :رضتِ تحصیلی/ هقطع     بْداضت هحیط      : گرٍُ آهَزضی                    بْداضت      : داًطکد

 08/03/1400  :تبريخ ارائِ درس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز کلیبت پسوبًذ(  :  ٍاحذ)ًبم درس 

 ًظری :ًَع ٍاحذ
 

 19 :  تعذاد داًطجَيبى

 دکتر زارع  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتر زارع :هذرس سبعت 2: هذت کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريخ تذٍيي 
 

 ّفدّن جلسِ:  جلسِعٌَاى 



 اهتحاى:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 اهتحاى ٍ ارزضیاتی داًطجَیاى 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 پیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَرسیستن کام : اهکاًات آهَزضی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزضی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Integrated solid waste management: ًام کتاب

 George Tchobanoglous: هؤلف

 :ٍیراستار

 McGraw-Hill: اًتطارات

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

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دلیمِ 45:   هذت زهبى 

 دلیمِ 5:   هذت زهبى 

 دلیمِ 45:    هذت زهبى

  دلیمِ 10:  هذت زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 


