
 
 

 

  

 

  (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  :  

  تصفيه فاضالب نام درس )واحد(  : 
 8-10 ساعت:                            شنبهدوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئوری واحد:نوع 
 

 نفر  19 تعداد دانشجويان  :

 مهندس محمدرضا شوشتريان سئول درس:م 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مقدمه و تعاریفهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 اهداف تصفيه فاضالب 

 انواع فاضالب 

  فاضالباجزای 

 فاضالبروها و انواع آنها 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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

 20/11/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  فاضالب تصفيهنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مقدمه و تعاریفهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 خصوصيات فيزيکي فاضالب 

 خصوصيات شيميايي فاضالب 

 خصوصيات بيولوژيکي فاضالب 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

  انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب(، محمدتقی منزویفاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه 

  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 
 

 سومجلسه 

 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مراحل مختلف تصفیه فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 )تصفيه مقدماتي )آشغالگيرها 

  آشغالگيرهامباني، اصول كار و انواع 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده   

 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

 27/11/1400تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مراحل مختلف تصفیه فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 دانه گيری 

 مباني و انواع دانه گيرها 

 ضوابط طراحي 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 پنجم

 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 ضالبفاتصفیه اولیه هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 انواع ته نشيني اوليه 

 روش های جداسازی ذرات معلق 

  شکلانواع حوضچه های ته نشيني اوليه از نظر 

 مباني و طراحي 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 

درماني الرستاندانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه ششم
 

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

 1400/  12  /04تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 تصفیه ثانویه )تصفیه بیولوژیکی(هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 اهداف تصفيه بيولوژيکي 

 چگونگي تجزيه مواد آلي 

 منحني رشد و تعداد ميکروبي 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -(، محمدتقی منزویفاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب 

  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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 انواع سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 هوازی مطلق 

  رشد معلقسيستم های تصفيه بيولوژيکي 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده علوم   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 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

 1400/  12  /11تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 انواع سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 فرآيند لجن فعال 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 تهران انتشارات دانشگاه -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مهندس محمدرضا شوشتريان مسئول درس: 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 انواع سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 فرآيند لجن فعال 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، محتوا، اینترنتنرم افزار تولید امکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  1388آییژ، طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

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

 1400/  12  /18تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 تصفیه بیولوژیکی فاضالبانواع سیستم های هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 فرآيند لجن فعال 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 انواع سیستم های تصفیه بیولوژیکی فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 الگون های هوادهي 

 بركه های تثبيت 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

  انتشارات دانشگاه تهران -)جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزویفاضالب شهری 

  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

 ريزی درسي و آموزشي واحد برنامه

 



 

  

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه 
 

 جلسه دوازدهم
 

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

 1400/  12  /25تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 سیستم های هوازی رشد چسبیدههدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 صافي چکنده 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  1388تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ، طراحی 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 سيزدهم
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10ساعت:           شنبه                  دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 سیستم های هوازی رشد چسبیدههدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 ( تماس دهنده های بيولوژيکي دوارRBC) 

 برج های بيولوژيکي 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 تهران انتشارات دانشگاه -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

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

 1401/  01  /17تاريخ ارائه درس :  1400:  نيمسال دوم   سال تحصيلي

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 درس: مهندس محمدرضا شوشتريانمسئول  3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 آیندهای بی هوازی مطلقفرهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 هاضم های لجن 

 لجن فعال بي هوازی 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، محتوا، اینترنت نرم افزار تولیدامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

 1388آییژ،  طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 بی هوازی اختیاری -فرآیندهای هوازیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 الگون های اختياری 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 شانزدهم
 

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

 1401/  01  /24تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مبانی هوادهیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 انواع هوادهي 

 مباني طراحي و اصول مکانيکال هواده ها 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

  انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب(، محمدتقی منزویفاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه 

  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

 آموزشي واحد برنامه ريزی درسي و

 



 

 

  

 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 
 هفدهم جلسه

 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 مشکالت بهره برداری تصفیه خانه های فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 بهره برداری از واحدهای تصفيه خانه فاضالب بررسي انواع مشکالت و اختالالت در حين 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 

 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستاندانشکده   

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

  

 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 
 جلسه هجدهم

 

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

 1401/  01  /31تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 تصفیه پیشرفته فاضالبهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
  فرآيندهای جريان اصلي 

 فرآيندهای جريان جانبي 

  حذف بيولوژيکي ازت و فسفر 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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  1  مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشيواحد برنامه ريزی درسي و 

 



 
 

 

  

 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 نوزدهم جلسه
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 فرآیند گندزدایی هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 اصول و مباني گندزدايي پساب 

 استانداردهای ملي و بين المللي پساب 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 Plan)طرح درس روزانه 

 بيستم جلسه
 

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

 1401 /02 /07تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 شوشتريانمسئول درس: مهندس محمدرضا  3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 تصفیه فاضالب صنعتیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 مقدمه 

 اهداف 

 انواع فاضالب صنعتي 

 روش های كاهش حجم و غلظت فاضالب 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، افزار تولید محتوا، اینترنتنرم امکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  1388کندی، انتشارات آییژ، طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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

 آموزش علوم پزشکيمركز مطالعات و توسعه 

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 
 

  

 
 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 بيست و يکم جلسه
 

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

 1401 /02 /14تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 های صنعتیخنثی سازی فاضالب هدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 

 اصول خنثی سازی 

 یکنواخت سازی فاضالب 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 بيست و دوم جلسه
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 حذف روغن و چربیهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 روش های حذف تركيبات روغن و چربي از فاضالب 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

  :انتشارات دانشگاه تهران -تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزویفاضالب شهری )جلد دوم 

  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 

 بيست و سوم جلسه
 

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

 1401 /02 /21تاريخ ارائه درس :  1400سال تحصيلي  :  نيمسال دوم 

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 تصفیه و دفع مواد جامد لجنهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 روش های شيميايي و بيولوژيکي تصفيه لجن 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

 انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی 

  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 

 بيست و چهارم جلسه
 

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

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

  تصفيه فاضالبنام درس )واحد(  :  
 8-10شنبه                            ساعت: دوروز: 
 10 -12چهارشنبه                       ساعت:         

 تئورینوع واحد: 
 

 نفر  19تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس محمدرضا شوشتريان 3 تعداد واحد:

 دقيقه 20مدت كالس: 
 

 مهندس محمدرضا شوشتريان :مدرس

 

 تصفیه فاضالبعنوان درس : 

 نگاهی به مدیریت و تصفیه فاضالب صنایع مهم در ایرانهدف کلی درس :  

 

 اهداف جزئی : 
 بررسي روش های مديريت و تصفيه فاضالب در صنايع مهم در ايران 

 مجازی          روش آموزش :  

 کامپیوتر، نرم افزار تولید محتوا، اینترنتامکانات آموزشی :  

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

  منبع درس  :

 Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 2013- 

McGill Inc. 

  ،1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ 

  انتشارات دانشگاه تهران -)جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزویفاضالب شهری 

  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

 


