
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح زرس 

 جلسِ اٍل
 

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

 11/11/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تسٍيي  تبريد
 

 جلسِ اٍل:  جلسِعٌَاى 

 ي سرفصل درس خصصیدرس زتان تآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  آشىایی تا زتان تخصصی سرفصل درس 

 شىاخت متًن تخصصی 

 تًاوایی تفکیک متًن تخصصی ي عمًمی 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/         پرٍشُ       /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار

 John Wiley: اوتشارات

 

 ِقیقِز  10    :هست زهبى (.جْت کالس ّای حضَری تکویل گرددصرفا ایي قسوت ):    هقده 

 کلیات درس  

 زاًطکسُ علَم پسضکی ٍ ذسهبت بْساضتی زرهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 سی ٍ آهَزضیٍاحس برًبهِ ريسی زر

 
 گرٍُ اتبق عول

 



  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 زٍمجلسِ 
 

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

 18/11/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 رعزکتر زا  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ دٍم:  جلسِعٌَاى 

 درس زتان تخصصیآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  ترجمٍ متًن تخصصیتًاوایی افسایش 

 متًن تخصصی درک مطلة 

 افسایش تیان مفًُم تخصصی جمالت 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Water and wastewater technology: وام کتاب

 Mark J Hammer: مؤلف

 :يیراستار

 Prentice Hall: تشاراتان

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  زت زهبى م جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 



 سَم جلسِ
 

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

 25/11/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ سَم:  جلسِعٌَاى 

 درس زتان تخصصیآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 ترجمٍ متًن تخصصیایش تًاوایی افس 

 درک مطلة متًن تخصصی 

 افسایش تیان مفًُم تخصصی جمالت 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: ٍى عٌَاى ٍ ًَع آزم

  :هٌبع درس 

  Water and wastewater technology: وام کتاب

 Mark J Hammer: مؤلف

 :يیراستار

 Prentice Hall: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  زٍم زرس برص 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ چْبرم
 

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

 02/12/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  يلی  سبل تحص

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 



 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :گریببزى/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ چْارم:  جلسِعٌَاى 

 اصطالحات اختصاصی تا آشىایی:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  ترجمٍ اصطالحات تخصصیتًاوایی 

  کارتردَای اصطالحات تخصصیشىاخت 

  اصطاحات تخصصی در زمیه َای اصلی رشتٍ تُذاشت محیطآشىایی تا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر :  اهکاًات آهَزشی

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :تاريیراس

 John Wiley: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

 زقیقِ 10:  هست زهبى  ی جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیر 

 

 جلسِ پٌجن
 

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

 09/12/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 



 

 پٌجن:  جلسِعٌَاى 

 بوحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ آب ي فاضالآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی آب ي فاضالب 

 تًاوایی ترجمٍ متًن آب ي فاضالب 

 تًاوایی درک مطلة متًن آب ي فاضالب 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/              پرٍشُ  /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Water and wastewater technology: وام کتاب

 Mark J Hammer: مؤلف

 :يیراستار

 Prentice Hall: اوتشارات

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ضطن
 

 کارشٌاسی بْداشت هحیط :تِ تحصیلیرش/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 16/12/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ ششن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس آلًدگی ًَاآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی آلًدگی ًَا 

 تًاوایی ترجمٍ متًن تُذاشت ًَا 



 گی ًَاتًاوایی درک مطلة متًن آلًد 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Air pollution: وام کتاب

 Kenneth Wark. Cecil F. Warner :مؤلف

 :يیراستار

 University of Tennessee at Knoxville: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

  

 جلسِ ّفتن
 

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

 23/12/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)س ًبم زر

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ ّفتن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس پسماوذآشىایی تا :   ُجلسّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی پسماوذ 

 تًاوایی ترجمٍ متًن پسماوذ 

 تًاوایی درک مطلة متًن پسماوذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف            : فعالیت آهَزشی 



 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Integrated solid waste management: وام کتاب

 George Tchobanoglous: مؤلف

 :يیراستار

 McGraw-Hill: اوتشارات
 

 ِزقیقِ  10:    هست زهبى .(ل گرددایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکوی):    هقده 

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ّطتن
 

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

 29/12/99  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :ٍاحس تعساز

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ ّشتن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس کلیات تُذاشت محیطآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 یطآشىایی تا اصطالحات تخصصی کلیات تُذاشت مح 

 تًاوایی ترجمٍ متًن کلیات تُذاشت محیط 

 تًاوایی درک مطلة متًن کلیات تُذاشت محیط 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: هَى عٌَاى ٍ ًَع آز

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار



 John Wiley: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

 ٍ پبسد ٍ استراحت  پرسص 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ ًْن
 

 ّداشت هحیطکارشٌاسی ب :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 14/01/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 عزکتر زار :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 ًْن:  جلسِعٌَاى 

 وامٍ وگاری تخصصیآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

  ي وامٍ َا ترجمٍ متًن تخصصیافسایش تًاوایی 

  وامٍ َای تخصصیدرک مطلة متًن 

 در وامٍ َا افسایش تیان مفًُم تخصصی جمالت 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : ت آهَزشی اهکاًا

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Water and wastewater technology: وام کتاب

 Mark J Hammer: مؤلف

 :يیراستار

 Prentice Hall: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  



  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ زّن
 

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

 21/01/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ دّن:  جلسِعٌَاى 

 اصطالحات اختصاصی تا آشىایی:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 ترجمٍ اصطالحات تخصصی تًاوایی 

 شىاخت کارتردَای اصطالحات تخصصی 

 آشىایی تا اصطاحات تخصصی در زمیه َای اصلی رشتٍ تُذاشت محیط 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ    /    پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار

 John Wiley: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 



 جلسِ يبززّن
 

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

 28/01/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 عزکتر زار  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ یازدّن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ آب ي فاضالبآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی آب ي فاضالب 

 تًاوایی ترجمٍ متًن آب ي فاضالب 

 ک مطلة متًن آب ي فاضالبتًاوایی در 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Water and wastewater technology: وام کتاب

 Mark J Hammer: مؤلف

 :يیراستار

 Prentice Hall: اوتشارات

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    زهبىهست 

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ زٍاززّن
 

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

 04/02/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس) ًبم زرس

 19 :تعساز زاًطجَيبى   ًظری :ًَع ٍاحس



 

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ دٍازدّن: عٌَاى جلسِ 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس آلًدگی ًَاآشىایی تا :   لسِجّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی آلًدگی ًَا 

 تًاوایی ترجمٍ متًن تُذاشت ًَا 

 تًاوایی درک مطلة متًن آلًدگی ًَا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Air pollution: وام کتاب

 Kenneth Wark. Cecil F. Warner :مؤلف

 :يیراستار

 University of Tennessee at Knoxville: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ سیسزّن
 

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

 11/02/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 



 سیسدّن جلسِ:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس پسماوذآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 الحات تخصصی پسماوذآشىایی تا اصط 

 تًاوایی ترجمٍ متًن پسماوذ 

 تًاوایی درک مطلة متًن پسماوذ 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Integrated solid waste management: وام کتاب

 George Tchobanoglous: مؤلف

 :يیراستار

 McGraw-Hill: اوتشارات
 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

 ش زٍم زرس بد 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 جلسِ چْبرزّن
 

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

 18/02/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  تحصیلی   سبل

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 جلسِ چْاردّن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس کلیات تُذاشت محیطآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آشىایی تا اصطالحات تخصصی کلیات تُذاشت محیط 



 تًاوایی ترجمٍ متًن کلیات تُذاشت محیط 

  محیطتًاوایی درک مطلة متًن کلیات تُذاشت 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار

 John Wiley: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    ت زهبىهس

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 پبًسزّن جلسِ
 

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

 25/02/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)رس ًبم ز

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 پاًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 درس زتان تخصصیآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 تًاوایی ترجمٍ اصطالحات تخصصی 

 شىاخت کارتردَای اصطالحات تخصصی 

 آشىایی تا اصطاحات تخصصی در زمیه َای اصلی رشتٍ تُذاشت محیط 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   هَزشی فعالیت آ



 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Salvato J.A., Environmental Engineering and sanitation: وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار

 John Wiley: اوتشارات

 

 ِزقیقِ  10:    هست زهبى .(ت کالس ّای حضَری تکویل گرددایي قسوت صرفا جِ):    هقده 

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 ضبززّنجلسِ 
 

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

 01/03/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :از زاًطجَيبى  تعس

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 شاًسدّن:  جلسِعٌَاى 

 وحًٌ ترجمٍ متًن مرتًط تٍ دريس آلًدگی ًَاآشىایی تا :   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 آلًدگی ًَا آشىایی تا اصطالحات تخصصی 

 تًاوایی ترجمٍ متًن تُذاشت ًَا 

 تًاوایی درک مطلة متًن آلًدگی ًَا 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد :عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Air pollution: وام کتاب

 Kenneth Wark. Cecil F. Warner :مؤلف

 :يیراستار



 University of Tennessee at Knoxville: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

 خ ٍ استراحت پرسص ٍ پبس 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 

 ّفسّنجلسِ 
 

 اشت هحیطکارشٌاسی بْد :رشتِ تحصیلی/ هقطع     بْداشت هحیط      : گرٍُ آهَزشی                    بْداشت      : داًشکد

 08/03/1400  :تبريد ارائِ زرس  1400-99:  سبل تحصیلی  

 10-12 :سبعت                          يکطٌبِ:    رٍز زببى ترصصی(  :  ٍاحس)ًبم زرس 

 ًظری :ًَع ٍاحس
 

 19 :تعساز زاًطجَيبى  

 زکتر زارع  :هسئَل زرس 2 :تعساز ٍاحس

 زکتر زارع :هسرس سبعت 2: هست کالس

 05/11/99 :ببزًگری/ تبريد تسٍيي 
 

 ّفدّن جلسِ:  جلسِعٌَاى 

 امتحان:   جلسِّدف کلی 

 :  اختصاصیاّداف 

 امتحان ي ارزشیاتی داوشجًیان 

 ترکیبی:  رٍش آهَزش 

 سیستن کاهپیَتری، ٍایت برد، ٍیدئَ پرٍشکتَر : اهکاًات آهَزشی 

 تاالر گفتگَ/        پرٍشُ        /          تکلیف          :   فعالیت آهَزشی 

 ًدارد: عٌَاى ٍ ًَع آزهَى 

  :هٌبع درس 

  Environmental Engineering and sanitation ، : وام کتاب

 ,.Salvato J.A: مؤلف

 :يیراستار

 John Wiley: اوتشارات

 

  Integrated solid waste management: وام کتاب

 George Tchobanoglous: مؤلف

 :استاريیر

 McGraw-Hill: اوتشارات
 



  Air pollution: وام کتاب

 Kenneth Wark. Cecil F. Warner :مؤلف

 :يیراستار

 University of Tennessee at Knoxville: اوتشارات

 

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

 کلیات درس  

  برص اٍل زرس 

  پرسص ٍ پبسد ٍ استراحت 

  برص زٍم زرس 

 زقیقِ 45:   هست زهبى 

 زقیقِ 5:   هست زهبى 

 زقیقِ 45:    هست زهبى

  زقیقِ 10:  هست زهبى  جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری 

 
 


