
 
 

 

  

 

  (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

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

 18/11/1400 تاريخ ارائه درس : 1400دوم نيمسال سال تحصيلي  :  

 14 -16 ساعت:                            شنبهدوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيط نام درس )واحد(  : 

 و عملي تئوری نوع واحد:
 

 نفر  19 دانشجويان  : تعداد

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 مقدمات و مفاهیمعنوان درس : 

 مقدمه و تعاریفهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 تعريف مدل 

 ضرورت مدلسازی 

 تاريخچه مدلسازی 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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 

 دقيقه  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه دوم

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 25/11/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 مقدمات و مفاهیمعنوان درس : 

 مقدمه و تعاریفهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 تعريف مدل 

 ضرورت مدلسازی 

 تاريخچه مدلسازی 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  مقدمه   مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

  جمع بندی و نتیجه گیری   جمع بندی و نتیجه گیری 

 ارزشیابی درس   ارزشیابی درس  

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 سومجلسه 

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمحیط       مقطع / رشته تحصیلی:: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت دانشکده

 1400 /12 /02تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 مبانی و مفاهیم مدلسازیعنوان درس : 

 مبانی مدل هاهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مفاهيم شبيه سازی و مدل سازی 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه چهارم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 09/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 مفاهیم قطعیت و عدم قطعیتعنوان درس : 

 آشنایی با مفهوم قطیعیت و عدم قطعیت در مدلسازی ریاضیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مفهوم های استوكستيک 

 عدم قطعيت و ريسک در مدلسازی 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، افزار تولید محتوا، اینترنتنرم امکانات آموزشی :  

 ین(مجازی )آنال -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 1396 -نتشارات دانشگاه تهرانا -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه پنجم

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 16/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   بهداشت محيط مباني و مفاهيم مدلسازی درنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 سیستم های داینامیکیعنوان درس : 

 تحلیل سیستم های پویاهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مفهوم و مباني مدلسازی ديناميک در بهداشت محيط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  :  منبع درس

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه ششم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطمقطع / رشته تحصیلی: : بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط      دانشکده

 23/12/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تحلیل خطاعنوان درس : 

 تحلیل خطا در سیستم های زیست محیطیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 تصحيح و خطا به روش نيوتون رافسون 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

 ین(مجازی )آنال -عنوان و نوع آزمون : آزمون پایان ترم

  منبع درس  :

 1396 -نتشارات دانشگاه تهرانا -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 
 

 جلسه هفتم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 15/01/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 شبکه های عصبی مصنوعیعنوان درس : 

 آشنایی با کاربرد شبکه های عصبی مصنوعیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 الگوريتم ژنتيک 

 نظريه بازی ها 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنتنرم افزار تولید محتوا، امکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 پزشکي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 
 

 جلسه هشتم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 22/01/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 مدل های تصمیم گیریعنوان درس : 

 مدل های تصمیم گیریآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
  مدل های تصميم گيری چند معياره 

 مدل های تصميمي گيری گروهي 

 مدلسازی توافق گروهي و ريسک در تصميمي گيری 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه نهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطبهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی: :دانشکده

 29/01/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 بستهنرم افزارهای مدلسازی هیدرولیک در مجاری باز و عنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی هیدرولیک در مجاری باز و بستهآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه دهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطآموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:: بهداشت     گروه دانشکده

 05/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریعنوان درس : 

 توزیع آب شهرینرم افزارهای مدلسازی شبکه آشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه يازدهم
 

 بهداشت محیطکارشناسی/ مهندسی : بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 12/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 درس: مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریعنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه دوازدهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 19/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریعنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، تولید محتوا، اینترنتنرم افزار امکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  دقيقه 2مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  8مدت زمان :  

 دقيقه 8زمان:     مدت

  دقيقه  2مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 برنامه ريزی درسي و آموزشيواحد 

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه سيزدهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 26/02/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   در بهداشت محيطمباني و مفاهيم مدلسازی نام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 شبکه توزیع آب شهرینرم افزارهای مدلسازی عنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه توزیع آب شهریآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه چهاردهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیطآموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی: : بهداشت     گروهدانشکده

 02/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه جمع آوری فاضالبعنوان درس : 

 شبکه جمع آوری فاضالبنرم افزارهای مدلسازی آشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

  1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مهرگانمدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه پانزدهم
 

 مهندسی بهداشت محیط کارشناسی/: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 09/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه جمع آوری فاضالبعنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی شبکه جمع آوری فاضالبآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 
 

و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه شانزدهم
 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 16/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای مدلسازی تصفیه خانه های فاضالبعنوان درس : 

 نرم افزارهای مدلسازی تصفیه خانه فاضالبآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 علوم پزشکيمركز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



  

 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 
 هفدهم جلسه

 

 کارشناسی/ مهندسی بهداشت محیط: بهداشت     گروه آموزشی:  مهندسی بهداشت محیط       مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 23/03/1401تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

 14 -16شنبه                            ساعت: دوروز:   مباني و مفاهيم مدلسازی در بهداشت محيطنام درس )واحد(  :  

 تئوری و عملينوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 2تعداد واحد: 

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیارهعنوان درس : 

 نرم افزارهای تصمیم گیری چندمعیارهآشنایی با هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 كار با نرم افزارهای مرتبط 

         و حضوریمجازی  روش آموزش :  

 کامپیوتر، اینترنتنرم افزار تولید محتوا، امکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان. 

  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  1مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 و آموزشيواحد برنامه ريزی درسي 

 


