
 
 

 

  

 

  (lesson Plan)طرح درس روزانه  

 

 

 

 جلسه اول
 

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

 11/11/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14 ساعت:  شنبه       سه  روز:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :  

 عملي - نظری نوع واحد:
 

 04 تعداد دانشجويان  :

 مهندس علي پرويزی مهر مسئول درس: واحد 0 تعداد واحد:

 دقيقه 14مدت كالس: 
مهندس علي پرويزی  مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 ، اسيدنرماليته و ...()موالريته، بيان سرفصل و قوانين و مقررات درس، واحدهای بيان عوامل مختلف در آب و فاضالب 

 و باز، بافر

 
 اهداف جزئی : 

 واحدهای بيان عوامل مختلف در آب و فاضالب  

  ... موالريته، نرماليته و 

 اسيد و باز، بافر  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 :  منبع درس

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731*ايماندل كرامت اله 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 انتشارات انديشه رفيع، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، 1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

 دقيقه  14   :مدت زمان گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دوم جلسه
 

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

 91/99/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 فاضالبخصوصيات فيزيکي و فيزيکوشيميايي آب و 

 
 اهداف جزئی : 

  خصوصيات فيزيکي از قبيل رنگ، طعم و بو، كدورت، درجه حرارت آب 

  خصوصيات فيزيکوشيمايي آب و فاضالب، از قبيلPH  وEC  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 : منبع درس 

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731*ايماندل كرامت اله 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 انتشارات انديشه رفيع، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، 1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    ()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 



 

 

 سوم جلسه
 

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

 3/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 خصوصيات شيميايي آب

 
 اهداف جزئی : 

  جامدات محلول كل 

  اسيديته آب 

  قليائيت 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731*ايماندل كرامت اله 

مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت  *ساير كالری،

 ، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديشه رفيع1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 

 

 چهارم جلسه
 

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

 3/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
 پرويزیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 خصوصيات شيميايي آب

 
 اهداف جزئی : 

  كاتيون ها و آنيون ها 

  مواد آلي 

  سختي 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white boardجزوه+كتاب++ نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731*ايماندل كرامت اله 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديشه رفيع، شيمي محيط 1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه 14مدت زمان:   جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 

 

 پنجم جلسه
 

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

 91/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04دانشجويان  : تعداد 

 مسئول درس: مهندس علي پرويزی مهر واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 روش های گندزدايي

 
 اهداف جزئی : 

  تصفيه حرارتي 

  تصفيه به وسيله تشعشع 

 تصفيه به وسيله مواد شيميايي  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي 1731*ايماندل كرامت اله 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 ، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديشه رفيع1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 

 ششم جلسه
 

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

 91/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مهر مسئول درس: مهندس علي پرويزی واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 روشهای نمونه برداری و محافظت از نمونه ها

 

 
 اهداف جزئی : 

  نمونه برداری لحظه ایGrab or catch sampling  

  نمونه برداری مداومContinious sampling  

 - نمونه برداری مركب Composite sampling  

  نمونه برداری مخلوطintegrated sampling  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731كرامت اله *ايماندل 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 ه رفيع، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديش1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 

 

 هفتم جلسه
 

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

 10/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظری نوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 درس: مهندس علي پرويزی مهرمسئول  واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 و دستگاه جذب اتمي HPLCمباني تئوری دستگاههای آناليز گاز كروماتوگرافي، 

 
 اهداف جزئی : 

  روش كار با دستگاهGC  

  روش كار با دستگاهHPLC  

  دستگاه جذب اتمي روش كار با دستگاه 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب، مباني شيمي 1731*ايماندل كرامت اله 

*ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت 

 ، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديشه رفيع1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 



 

 

 هشتم جلسه
 

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

 10/91/9011تاريخ ارائه درس :  1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10شنبه         ساعت: سه روز:   نام درس )واحد(  :  شيمي محيط 

 عملي - نظرینوع واحد: 
 

 04تعداد دانشجويان  : 

 مهر مسئول درس: مهندس علي پرويزی واحد 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  
 در آب و فاضالب و كاربرد آن  CODو  BODمباني تئوری 

 
 اهداف جزئی : 

 BOD  

 COD  
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 ، مباني شيمي تجزيه در آزمون های زيست محيطي آب و فاضالب، انتشارات آينه كتاب1731*ايماندل كرامت اله 

علي اكبر، علوی ناد علي، جعفرزاده حقيقي فرد نعمت *ساير كالری، مک كارتي پری، پاركين جن، مترجمان: بابايي 

 ، شيمي محيط زيست)آناليز های آب و فاضالب(، انتشارات انديشه رفيع1788اهلل 
*Stanley E, Manahan (2000), Fundamentals of Environmental Chemistry, Second Edition, 

CRC Press: 2 edition 

*Benjamin Mark M (2014), water chemistry, Waveland press Inc: 2 edition 
 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 
 



 

 *بخش عملي*

 
 جلسه اول

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

 91/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  محيط نام درس )واحد(  :   شيمي

 04تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 محیطشیمی عنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 آشنايي با قوانين كار در آزمايشگاه شيمي محيط و اصول ايمني ،شرح چگونگي تهيه گزارش كار

 اهداف جزئی : 

 وجود در آزمايشگاه خطرات م 

 ی مواجهه با هر خطرروش ها  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک 

  1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 

 



 

 دومجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 91/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
الفبا(: مهندس علي پرويزی مدرسين) به ترتيب حروف 

 مهر

 1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:
. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

 انجام آزمايش اندازه گيری كدورت   

 اهداف جزئی : 

  اندازه گيری كدورت اهميت كدورت ،واحدهای اندازه گيری و انوع روش های 

 اندازه گيری كدورت روش انجام آزمايش 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14ن:   مدت زما )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 سومجلسه 

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

 13/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مهندس پرويزی مهر مسئول درس:  0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 انجام آزمايش جارتست 

 اهداف جزئی : 

 كاربرد آزمايش جار 

 انجام آزمايش جار روش 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم: شيمي محيط

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارمجلسه 

 محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیط :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشتدانشکده

 13/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 پرويزی مهرمسئول درس:  مهندس  0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 و انجام آزمايش قليائيت pHاندازه گيری 

  :اهداف جزئی : 

  استفاده از دستگاهpH متر 

  قليائيتروش انجام آزمايش  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    گردد.()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پنجمجلسه 

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

 31/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0واحد: تعداد 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

 

 شیمی محیطعنوان درس :   

  هدف کلی درس : 

 آزمايش اندازه گيری سختي آب

 اهداف جزئی : 

  انواع سختي و يون های ايجاد كننده ی آن 

 .روش انجام آزمايش سختي 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 30/9/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -واحد: نظری نوع 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

   آزمايش يون كلريد انجام 

 اهداف جزئی : 

  روش انجام آزمايش يون كلريد 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين 

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا ،متـرجم:

    : دقيقه  14مدت زمان:    قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )اینمقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هفتمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/1/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 اكسيژن محلولانجام آزمايش 

  اهداف جزئی :

  آزمايش اكسيژن محلول  روش انجام 
           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/1/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :   

 04تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

 (BODاكسيژن خواهي بيوشيميايي )انجام آزمايش    

 اهداف جزئی : 

 ( روش انجام آزمايش آزمايش اكسيژن خواهي بيوشيمياييBOD ) 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ، آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،جعفرزاده حقيقي هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 نهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 11/1/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :   

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 (CODانجام آزمايش اكسيژن خواهي شيميايي ) 

 اهداف جزئی : 

 ( روش انجام آزمايش آزمايش اكسيژن خواهي شيمياييCOD) 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white boardجزوه+كتاب++ نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل اكبر بابايي ،نعمت اعلي 

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 11/1/9019 ارائه درس :تاريخ  1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  شيمي محيطنام درس )واحد(  :   

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تدوين/بازنگری:تاريخ 

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 انجام آزمايش آنيون نيترات

 

 اهداف جزئی : 

 روش انجام آزمايش آزمايش آنيون نيترات  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ، آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 م:،متـرجشيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين 

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 يازدهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 11/1/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 عملي -نوع واحد: نظری 
 

 04  تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
 پرويزیمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :

 انجام آزمايش جامدات   

 اهداف جزئی : 

 انجام آزمايش آزمايش جامدات كل  روش  

 زمايش جامدات محلولروش انجام آزمايش آ 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: 

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دوازدهمجلسه 

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

 11/1/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 (SVIانجام آزمايش شاخص حجمي لجن ) 

 اهداف جزئی : 

 ( روش انجام آزمايش آزمايش شاخص حجمي لجنSVI) 

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ  آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:شيمي محيط زيست 

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 سيزدهمجلسه 

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

 3/3/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 عملي  -نوع واحد: نظری 
 

 04تعداد دانشجويان  :  

 پرويزی مهر مسئول درس:  مهندس 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 انجام آزمايش هدايت الکتريکي 

 اهداف جزئی : 

 روش انجام آزمايش آزمايش هدايت الکتريکي  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ، آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه  14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 چهاردهمجلسه 

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

 3/3/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 آنيون های كلرور، سولفات، فسفاتآزمايش  انجام 

 اهداف جزئی : 

  آنيون های كلرور، سولفات، فسفاتآزمايش  انجامروش  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه  14مدت زمان:    صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پانزدهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 00/3/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس : 

 تعيين آهن و منگنزانجام آزمايش  

 اهداف جزئی : 

  تعيين آهن و منگنزروش انجام آزمايش  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ، آزمايشگاه شيمي محيطامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناشر: انديشه رفيع ،هلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شانزدهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 91/3/9019 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 14-10روز:  سه شنبه         ساعت:  نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي  -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر

  1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 اندازه گيری فلزات سنگينانجام آزمايش  

 

 اهداف جزئی : 

  آزمايش اندازه گيری فلزات سنگينروش انجام  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ ،آزمايشگاه شيمي محيط امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388شر: انديشه رفيع ،جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علوی، ناهلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه   14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 هفدهمجلسه 

 :    بهداشت اوز       گروه آموزشی:    مهندسی بهداشت محیط      مقطع / رشته تحصیلی:  کارشناسی بهداشت محیطدانشکده

 1/10/11تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصيلي  :  

 8-14ساعت:       روز:  سه شنبه    نام درس )واحد(  :   شيمي محيط

 04تعداد دانشجويان  :   عملي -نوع واحد: نظری 

 مسئول درس:  مهندس پرويزی مهر 0تعداد واحد: 

 دقيقه 14مدت كالس: 
مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: مهندس علي پرويزی 

 مهر
 1/11/1044 تاريخ تدوين/بازنگری:

. 

 شیمی محیطعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 انجام آزمايش اندازه گيری فلورايد 

 

 اهداف جزئی : 

  آزمايش اندازه گيری فلورايدروش انجام  

           +بحث+پرسش و پاسخ + طرح مسئلهمشاهده روش آموزش :   

 white board+ جزوه+كتاب+نتيپواورپ آزمايشگاه شيمي محيط ،امکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 

Standard methods for examination of water and wastewater, American Public Health 
Association, 20th edition, 1999. 

 شيمي محيط زيست )آناليزهای آب و فاضالب(، پديدآورنده: كالير ساير ،پری مک كـارتي ،جـن پـاركين ،متـرجم:

 1388، ناشر: انديشه رفيع ،جعفرزاده حقيقي فرد ،سيدنادعلي علویهلل علي اكبر بابايي ،نعمت ا

    : دقيقه 14مدت زمان:    )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه   73مدت زمان : 

 دقيقه 14مدت زمان :  

 دقيقه  73مدت زمان:    

  دقيقه14مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 

 


