
 
 

 

  

 

 مجازی (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 51/55/5999 تاريخ ارائه درس : 99دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
  کشي آب و فاضالب(

 8-51 ساعت:                            شنبهچهارروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 25مدت کالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 چاه هاعنوان درس : 

 

 اصطالحات و جنبه های مختلف چاه هابا دانشجويان آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 انواع چاه ها 

 حفاری، انواع روش های حفاری 

 تجهيزات و بهره برداری از چاه ها 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، 9831نوربخش، سید احمد ،)انتشارات دانشگاه تهران. 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 دومجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 22/55/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
 

 چاه هاعنوان درس : 

 

 محاسبات چاه هادانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 ميزان ابدهي چاه ها 

 محاسبه هد چاه ها 

 نکات ايمني چاه ها 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 



 
 
 
 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 29/55/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ هاعنوان درس : 

 

 انواع پمپ های ديناميکيدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 توربوپمپ ها 

  محيطيپمپ های 

 پمپ های خاص 

 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

  ،(، تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838)شاه علی منوچهر 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 



 
 

 

 چهارمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 10/52/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
 

 پمپ هاعنوان درس : 

 

 انواع پمپ های جابجاييدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 پمپ های رفت و برگشتي 

 پمپ های دوار 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -ترمعنوان و نوع آزمون : آزمون پایان 

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پنجمجلسه 

 

 بهداشت محیطکارشناسی/ مهندسی مقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 59/52/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ هاعنوان درس : 

 

 مشخصه های انواع پمپ هادانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 پمپ های سری و موازی 

 مشخصه پمپ ها 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه 9838شاه علی منوچهر ،).های عمیق آب، انتشارات آوای قلم 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ششمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       بهداشت: دانشکده

 21/52/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ هاعنوان درس : 

 

 انواع پمپ هامشخصه های دانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 انتخاب پمپ 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه 9831نوربخش، سید احمد ،)تهران. 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 22/52/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ هاعنوان درس : 

 

 مشکالت پمپ هادانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 شناسايي و رفع عيوب پمپ ها در سيستم های آبرساني 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : آزمون 

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هشتمجلسه 

 

 بهداشت محیط کارشناسی/ مهندسیمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 58/15/5999 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 واحد: تعداد

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ های سانتريفيوژعنوان درس : 

 

 پمپ های سانتريفيوژدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 ساختار پمپ های سانتريفيوژ 

  منحني های مشخصه 

  های سانتريفيوژانتخاب پمپ 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

  ،(، تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838)شاه علی منوچهر 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 21/15/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پمپ های سانتريفيوژعنوان درس : 

 

 پمپ های سانتريفيوژدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 
 تعيين راندمان پمپ های سانتريفيوژ 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -آزمون پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 15/12/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 :تعداد دانشجويان  

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 ضربه قوچعنوان درس : 

 

 مفاهيم ضربه قوچدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 تعاريف و عوامل ضربه قوچ 

 جدايي ستون آب 

 محاسبات 

 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری9838شاه علی منوچهر ،) .های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 يازدهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 18/12/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 ايستگاه های پمپاژعنوان درس : 

 

 مشخصات فني ايستگاههای پمپاژدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 مشخصات ايستگاه های پمپاژ 

 محاسبه و طراحي لوله مکش 

 تجهيزات الزم 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنتنرم افزار تولید محتوا،  امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 دوازدهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       بهداشت محیطمهندسی گروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 51/12/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 ايستگاه های پمپماژعنوان درس : 

 

 ايستگاه های پمپماژدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 مديريت تاسيسات ايستگاههای پمپاژ 

 پايش روزانه ايستگاههای پمپاز 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، 9831نوربخش، سید احمد ،)انتشارات دانشگاه تهران. 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سيزدهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 22/12/5011 درس :تاريخ ارائه  99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 لوله کشي آب و فاضالبعنوان درس : 

 

 مفاهيم لوله کشيدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 انواع سيستم های لوله کشي ساختمان 

 انواع لوله و اتصاالت آب 

 انواع لوله و اتصاالت فاضالب 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، 9838شاه علی منوچهر ،).ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 29/12/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 تور مجازی بازديد از تاسيسات پمپ و پمپاژ عنوان درس : 

 

 نمونه ها و مثال های واقعي پمپ هادانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 نمونه های واقعي حفر چاه 

 نمونه واقعي پمپ های آب و فاضالب 

  

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -آزمون پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8مدت زمان:    

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  5مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 پانزدهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 11/19/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 :تعداد دانشجويان  

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

  پروژهعنوان درس : 

 

 انتخاب يک پمپ در سيستم آبرساني به صورت عمليدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

  انتخاب پمپ 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 مجازی )آنالین( -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، 9838شاه علی منوچهر ،).ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم 

  دقيقه -مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  -مدت زمان :  

 دقيقه -مدت زمان:    

  دقيقه  -مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه -مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 شانزدهمجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی:       مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی:       : بهداشتدانشکده

 52/19/5011 تاريخ ارائه درس : 99نيمسال دوم سال تحصيلي  :  

کارگاه تاسيسات شهری )موتور تلمبه و لوله  نام درس )واحد(  : 
 کشي آب و فاضالب( 

 8-51 ساعت:                            چهارشنبهروز:  

 کارگاهي نوع واحد:
 

 نفر  59 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس دقيقه 25مدت کالس: 

 
. 

 پروژه عنوان درس : 

 

 طراحي ايستگاه پمپاژدانشجويان با آشنايي هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی : 

 طراحي يک ايستگاه پمپاژ 

          مجازی روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنت امکانات آموزشی : 

 )آنالین(مجازی  -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 ( پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران9831نوربخش، سید احمد ،). 

 ( ،تکنولوژی حفاری های اکتشافی، ژئوتکنیکی و چاه های عمیق آب، انتشارات آوای قلم.9838شاه علی منوچهر ،) 

  دقيقه -مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  -مدت زمان :  

 دقيقه -مدت زمان:    

  دقيقه  -مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  -مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 


