داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی
ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی
گرٍُ اتبق عول
طرح درس رٍزاًِ ( )lesson Planترکیبی
جلسِ اٍل
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی  :کارشٌاسی بْداشت عوَهی

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/11/11 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ اٍل

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با درس بْداشت هحیط  ٍ 2سرفصل درس
اّداف اختصاصی :





آشٌایی با کلیات ٍ اّداف درس
آشٌایی با اصَل دفغ فاضالب ٍ پسواًد
آشٌایی با هراحل دفغ فاضالب

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتابSalvato J.A., Environmental Engineering and sanitation :
هؤلفSalvato J.A., :
ٍیراستار:
اًتشاراتJohn Wiley :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دقیقِ

سبعت10-12 :





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ دٍم
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی  :کارشٌاسی بْداشت عوَهی

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/11/18 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ دٍم

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با اًَاع فاضالب ٍ پاراهترّای فیسیکی ٍ شیویایی
اّداف اختصاصی :





آشٌایی با اًَاع فاضالب
آشٌایی با پارهترّای فیسیکی فاضالب
آشٌایی با پاراهترّای شیویایی فاضالب

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتابWater and wastewater technology :
هؤلفMark J Hammer :
ٍیراستار:
اًتشاراتPrentice Hall :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

هذت زهبى  10 :دقیقِ

سبعت10-12 :

جلسِ سَم
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی  :کارشٌاسی بْداشت عوَهی

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت عوَهی

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/11/25 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ سَم

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با رٍش ّای تصفیِ فاضالب
اّداف اختصاصی :





اًَاع رٍش ّای تصفیِ فاضالب
هراحل تصفیِ فاضالب
استاًداردّای خرٍجی

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
/

فعالیت آهَزشی  :تکلیف

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد
هٌبع درس :

ًام کتابWater and wastewater technology :
هؤلفMark J Hammer :
ٍیراستار:
اًتشاراتPrentice Hall :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ چْبرم
داًشکد :بْداشت

سبل تحصیلی 1400-99 :

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

تبريخ ارائِ درس 99/12/02 :

رٍز :يکطٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2
ًَع ٍاحذً :ظری

سبعت10-12 :

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ چْارم

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با رٍش ّای بازیافت پسواًد
اّداف اختصاصی :




اًَاع رٍش ّای پردازش
اًَاع رٍش ّای بازیافت

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

هٌبع درس:
ًام کتابIntegrated solid waste management :
هؤلفGeorge Tchobanoglous :
اًتشاراتMcGraw-Hill :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ پٌجن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/12/09 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :

سبعت10-12 :

عٌَاى جلسِ  :پٌجن

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با دفغ پسواًد
اّداف اختصاصی :





اًَاع رٍش ّای دفي بْداشتی
هالحظات هاکاى یابی
راّبری هحل دفي

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

هٌبع درس:
ًام کتابIntegrated solid waste management :
هؤلفGeorge Tchobanoglous :
اًتشاراتMcGraw-Hill :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ضطن
داًشکد :بْداشت

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/12/16 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ششن

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با رٍش ّای کوپَست
اّداف اختصاصی :





اصَل تْیِ کوپَست
اًَاع رٍش ّای کپَست
تْیِ ٍرهی کوپَست

سبعت10-12 :

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

هٌبع درس:
ًام کتابIntegrated solid waste management :
هؤلفGeorge Tchobanoglous :
اًتشاراتMcGraw-Hill :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّفتن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/12/23 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّفتن

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با رٍش ّای بازیافت (قسوت اٍل)
اّداف اختصاصی :





آشٌایی ّضن بی َّازی
آشٌایی با سَزاًدى ٍ استفادُ گرهایی
آشٌایی با پالسوا

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

هٌبع درس:
ًام کتابIntegrated solid waste management :

سبعت10-12 :

هؤلفGeorge Tchobanoglous :
اًتشاراتMcGraw-Hill :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس



هذت زهبى 10 :دقیقِ



بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ
هذت زهبى  10 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

جلسِ ّطتن
داًشکد :بْداشت

هقطع  /رشتِ تحصیلی :کارشٌاسی بْداشت هحیط

گرٍُ آهَزشی  :بْداشت هحیط

سبل تحصیلی 1400-99 :

تبريخ ارائِ درس 99/12/29 :

ًبم درس (ٍاحذ)  :بْذاضت هحیط 2

رٍز :يکطٌبِ

ًَع ٍاحذً :ظری

تعذاد داًطجَيبى 19 :

تعذاد ٍاحذ1 :

هسئَل درس :دکتر زارع

هذت کالس 2 :سبعت

هذرس :دکتر زارع

تبريخ تذٍيي  /ببزًگری99/11/05 :
عٌَاى جلسِ  :جلسِ ّشتن

ّدف کلی جلسِ  :آشٌایی با رٍش ّای بازیافت (قسوت دٍم)
اّداف اختصاصی :





آشٌایی با گازی کردى
آشٌایی با جٌبِ ّای اقتصادی بازیافت
آشٌایی با بازیافت اجسا خشک پسواًد

رٍش آهَزش  :ترکیبی
اهکاًات آهَزشی  :سیستن کاهپیَتریٍ ،ایت بردٍ ،یدئَ پرٍژکتَر
فعالیت آهَزشی  :تکلیف

/

پرٍژُ

/

تاالر گفتگَ

عٌَاى ٍ ًَع آزهَى ً :دارد

هٌبع درس:
ًام کتابIntegrated solid waste management :
هؤلفGeorge Tchobanoglous :
اًتشاراتMcGraw-Hill :


هقدهِ ( :ایي قسوت صرفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گردد).



کلیات درس

هذت زهبى 10 :دقیقِ

سبعت10-12 :





بخص اٍل درس

هذت زهبى  45 :دقیقِ



پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت

هذت زهبى  5 :دقیقِ



بخص دٍم درس

هذت زهبى 45 :دقیقِ

جوع بٌدی ٍ ًتیجِ گیری

هذت زهبى  10 :دقیقِ

