دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان
مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي
 )lessonمجازی
گروهPlan
طرح درس روزانه (
اتاق عمل
جلسه اول
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/44/41 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :مفاهيم و اصطالحات بيوتکنولوژی محيط
هدف کلی درس  :آشنايي دانشجويان با مفاهيم و اصطالحات بيوتکنولوژی محيط

اهداف جزئی :
 مفاهيم و اصطالحات بيوتکنولوژی محيط
 باكتری ها و نقش آن ها در تکنولوژی های نوين بهداشت محيط
 قارچ ها و نقش آن ها در تکنولوژی های نوين بهداشت محيط
 تک ياختگان و نقش آن ها در تکنولوژی های نوين بهداشت محيط
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
فعالیت آموزشی  :تکلیف
عنوان و نوع آزمون  :آزمون پایان ترم -مجازی (آنالین)
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



مدت زمان  4 :دقيقه

ارزشیابی درس

جلسه دوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/44/14 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :استخراج تركيبات مختلف به كمک ميکروارگانيسم ها
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با روش های استخراج ترکیبات مختلف به کمک میکروارگانیسم ها

اهداف جزئی :
 استفاده از تکنيک های ژنتيکي در ساخت ارگانيسم ها با توانايي كاتاليزوری باال
 استخراج مواد معدني به كمک ميکروارگانيسم ها
 استخراج فلزات به كمک ميکروارگانيسم ها
 استخراج كاني ها به كمک ميکروارگانيسم ها
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه سوم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/44/18 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :كاربرد بيوتکنولوژی در بازيافت
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با کاربرد بیوتکنولوژی در بازیافت

اهداف جزئی :
 تجزيه ،تخريب و تثبيت ازت و فسفر و كاربرد آن ها در بهداشت محيط
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه چهارم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/41/10 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :بيوتکنولوژی در ساخت آفت كش ها
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با کاربرد بیوتکنولوژی در ساخت آفت کش ها

اهداف جزئی :
 آفت کش های بیولوژیکی
 استفاده از تکنیک های ژنتیکی در بهداشت محیط
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه پنجم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/41/41 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :بيوتکنولوژی در تصفيه فاضالب
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با کاربرد بیوتکنولوژی در تصفیه فاضالب

اهداف جزئی :
 كشت ميکروبي برای استفاده در فرآيندهای تصفيه فاضالب
 كنترل و بهينه سازی گازهای حاصل از مواد زائد جامد
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه ششم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/41/49 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :فرآیند bioremediation
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با فرآیند bioremediation

اهداف جزئی :
 بررسي فرآيند  bioremediationو phytoremediation
 بررسی پالستیک های سبز و بیو پلیمرها
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه هفتم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4999/41/12 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :مفهوم بيوفيلم
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با مفهوم بیوفیلم و معایب و مزایای آن

اهداف جزئی :
 حذف آالینده های محیطی با استفاده از عوامل زیستی
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

جلسه هشتم
دانشکده :بهداشت گروه آموزشی :مهندسی بهداشت محیط

مقطع  /رشته تحصیلی:کارشناسی /مهندسی بهداشت محیط

سال تحصيلي  :نيمسال دوم 99

تاريخ ارائه درس 4111/14/41 :

نام درس (واحد)  :بيوتکنولوژی در بهداشت محيط

روز :سه شنبه

نوع واحد :نظری

ساعت41-41 :

تعداد دانشجويان  49 :نفر

تعداد واحد4 :

مسئول درس :مهندس محمدرضا شوشتريان

مدت كالس 14 :دقيقه

مدرس :مهندس محمدرضا شوشتريان

.
عنوان درس  :بيوسنسورها
هدف کلی درس  :آشنایی دانشجویان با مفهوم بیوسنسورها

اهداف جزئی :
 بررسی ویژگی های زیست حسگرها
 امکان بهره گیری از بیوسنسورها در سال های آینده
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :نرم افزار تولید محتوا ،اینترنت ،کامپیوتر
منبع درس :



نوری جعفر( ،)3131بیوتکنولوژی محیط زیست ،انتشارات مولف.



مقدمه



کلیات درس

مدت زمان 1 :دقيقه



بخش اول درس

مدت زمان  8 :دقيقه



بخش دوم درس

مدت زمان 8 :دقيقه



جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  1 :دقيقه



ارزشیابی درس

مدت زمان  4 :دقيقه

