
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)رٍزاًِ طرح درس 

 جلسِ اٍل
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             عمًمیبُذاشت گريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 32 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16 ت:سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى درس:هسئَل  1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 ببزًگری:تذٍيي /  تبريخ
 

 اصالح خَاظ ظاّری آب -ٍیصگی ّای آب سالن:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 آضٌایی داًطجَیاى با  ٍیصگی ّای آب بْذاضتی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 آة خَاظ فیسيکی 

 خَاظ ضیویبيی آة 

 استبًذاردّبی اٍلیِ ٍ ثبًَيِ آة 

 ترکیبی       /        مجازی     حضًری         /    ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 پایان ترمآزمًن عىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍدقیقِ      :هذت زهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

 داًطکذُ علَم پسضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحذ برًبهِ ريسی درسی ٍ آهَزضی

 



  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 دٍمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 26 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 اٍزًٍیساسیَى -ضذعفًَی آب با کلرزًی:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 داًطجَیاى با اصَل گٌذزدایی آبآضٌایی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 خَاظ کلر 

 کلر ترکیببت هختلف 

 کلر بب گٌذزدايی 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سَمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 60 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 سختی ٍ سختی گیری آب:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 آضٌایی داًطجَیاى با سختی آب ٍ رٍش ّای کاّص آى در آب

 :  اختصاصیاَذاف 
 اًَاع سختی آة 

 رٍش ّبی سختیگیری از آة 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چْبرمجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 12 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 عٌاصر جسیی آب ٍ فلسات سٌگیي، دترجٌت ّا ٍ هَتاشُ ّا، هَاد رادیَاکتیَ در آب:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 آضٌایی داًطجَیاى با ریسآالیٌذُ ّا در آب

 :  اختصاصیاَذاف 
 فلسات سٌگیي در آة 

 هَاد راديَاکتیَ در آة 

 آفت کص ّب ٍ علف کص ّب در آة 

 ترکیببت سرطبًسا در آة 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پٌجنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 36 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 بْذاضت رٍدخاًِ -هبازرُ با الگ ّا در آب:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 آضٌایی داًطجَ با بْذاضت آب در رٍدخاًِ ّا

 :  اختصاصیاَذاف 
 پذيذُ يَتريفیکبسیَى 

 ًِپذيذُ الگبل بلَم در رٍدخب 

 رٍش ّبی کبّص يَتريفیکبسیَى در آة 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر  مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍزهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ضطنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 60/99/ 30 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 داًطجَيبى  :تعذاد 

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 بْذاضت سذ ّا ٍ هخازى آب -استاًذاردّای پساب -ظرفیت خَدپاالیی رٍدخاًِ:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 هذیریت کیفیت آب رٍدخاًِ ّا آضٌایی

 :  اختصاصیاَذاف 
 هفَْم خَدپباليی 

 هذلْبی هَرد استفبدُ در کیفیت آة 

 کیفیت آة در سذ ّب 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ّفتنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 68/99/ 11 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 تعذاد داًطجَيبى  :

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 ببزًگری:تبريخ تذٍيي / 
 

 ًوًَِ برداری از آب -بیواری ّای ًاضی از آب:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 آضٌایی داًطجَیاى با بیواری ّای هٌتقلِ از طریق آب

 :  اختصاصیاَذاف 

  بیماری َایwaterborne 

  بیماری َایwater vectored 

  بیماری َایwater washed 

  آباصًل ومًوٍ برداری از 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب،  مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیربیگی -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ّطتنجلسِ 
 

 بُذاشت عمًمی -کارشىاسی مقطع / رشتٍ تحصیلی:             بُذاشت عمًمیگريٌ آمًزشی:                   :  بُذاشت ايزٌداوشکذ

 68/99/ 18 تبريخ ارائِ درس : 99-1سبل تحصیلی  :  

 8-16ت: سبع                           يکطٌبِرٍز:    1بْذاضت هحیط ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 تئَری ًَع ٍاحذ:
 

 38 داًطجَيبى  :تعذاد 

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى هسئَل درس: 1 تعذاد ٍاحذ:

 هٌْذس هحوذرضب ضَضتريبى :هذرس دقیقِ 36هذت کالس: 

 99/ 60/ 11 تبريخ تذٍيي / ببزًگری:
 

 بْذاضت استخرّای ضٌا:  جلسٍعىًان 

 :   جلسٍَذف کلی 

 اصَل بْذاضت استخرّای ضٌاآضٌایی داًطجَیاى با 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اصَل بْذاضت هحیط در استخرّب 

 کیفیت آة استخرّب 

 استبًذاردّب ٍ قَاًیي 

 ترکیبی       /        مجازی   حضًری         /      ريش آمًزش :  

 هحتَی هجازی امکاوات آمًزشی : 

 /          پريشٌ        /        تاالر گفتگً      فعالیت آمًزشی :   تکلیف    

 آزهَى پایاى ترمعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -هٌْذض حسي اهیر بیگی -اصَل بْذاضت ٍ تصفیِ آب

 اًتطارات اًذیطِ رفیع -اهیربیگیهٌْذض حسي  -اصَل بْذاضت هحیط

 ٍهذت زهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پرسص ٍ پبسخ ٍ استراحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  18هذت زهبى :  

 دقیقِ -هذت زهبى :   

 دقیقِ   -هذت زهبى:   

  دقیقِ 3هذت زهبى :    جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 


