
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:    مهندسی بهداشت حرفه ایگروه آموزشی:        بهداشت اوز : دانشکد

 40/16/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 آب نیمنابع تأم:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 منابع مختلف تأمین آب را نام ببرد 

 کند محاسن و معايب هر منبع را بیان 

 امکان استفاده از منابع آب را در صنايع بیان کند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو، تکلیففعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-دکتر سنمار شاد راهنمای تصفیه آبهای صنعتی )
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 

 

 دومجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 10/16/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 خصوصیات فیزيکی آب برای مصارف صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  کندرنگ آب را برای مصارف صنعتی بیان 

 دمای آب را برای مصارف صنعتی بیان کند 

 کدورت آب را برای مصارف صنعتی بیان کند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سومجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 10/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 خصوصیات شیمیايی آب برای مصارف صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 pHآب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 هدايت الکتريکی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 قلیائیت و اسیديته آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 مواد محلول معدنی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 مواد محلول آلی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 آب برای مصارف صنعتی را بیان کند مواد سمی و شیمیايی 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 00/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 خصوصیات بیولوژيکی آب برای مصارف صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 طبقه بندی نمايد عوامل بیولوژيکی موجود درآب را 

 خصوصیات بیولوژيکی آب برای مصارف مختلف در صنايع را بیان کند 

 اهمیت وجود عوامل بیولوژيکی در آب را بیان کند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -و پایانی/ میانترم ارزیابی تکوینیعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 40/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 روشهای کلی تصفیه آب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 کاربرد روش ته نشینی را در جدا سازی ذرات بیان کند 

 خصوصیات تانکهای مختلف ته نشینی را بیان کند 

 خصوصیات سختی گیری با استفاده از مواد شیمیايی را بیان کند 

 خصوصیات سختی گیری با استفاده از تبادل يون را بیان کند 

  تعويض يون در جدا سازی امالح آب را بیان کندکاربرد روش 

 خصوصیات مواد گندزدا را بیان کند 

 دکاربرد مواد مختلف گندزدا در آب را بیان کن 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -پایانی/ میانترمارزیابی تکوینی و عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 48/10/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 خصوصیات فیزيکی فاضالبهای صنعتی شناخت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  فیزيکی فاضالب های مختلف صنعتی را بیان نمايدخصوصیات 

  .تفاوت بین فاضالب های مختلف از نظر خصوصیات فیزيکی تشريح نمايد 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگوتکلیف، فعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 10/18/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 فاضالبهای صنعتی شیمیايیشناخت خصوصیات :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  شیمیايی فاضالب های مختلف صنعتی را بیان نمايدخصوصیات 

  .تفاوت بین فاضالب های مختلف از نظر خصوصیات شیمیايی تشريح نمايد 

 پارامترهای مختلف شیمیايی فاضالب با استاندارد خروجی از تصفیه خانه را نام ببرد 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 04/18/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 دانشجويان  :تعداد 

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 مروری بر مطالب قبلی -میانترم:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 الزم برای میانترم و پرسش و پاسخ را داشته باشد آمادگی 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 09/18/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 فاضالبهای صنعتی بیولوژيکیشناخت خصوصیات :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

  فاضالبهای صنعتی را بیان کندامکان حضور عوامل بیولوژيکی در 

 انواع فاضالبهايی که دارای عوامل بیولوژيکی هستند را نام ببرد 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 46/18/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 یصنعت یفاضالبها یکيزیف هیتصف یروشها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 خصوصیات روش هوا دهی به فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش آشغالگیری فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش دانه گیری فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش ته نشینی فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 دت و مواد را بیان کنخصوصیات انواع تانکهای ته نشین کننده ذرا 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 11/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 روشهای تصفیه شیمیايی فاضالبهای صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 خصوصیات روش تصفیه تبادل يونی را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه اسمز معکوس را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه الکتروديالیز را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه اکسیداسیون شیمیايی را بیان کند 

 دخصوصیات روش تصفیه جذب سطحی توسط کربن فعال را بیان کن 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 عمرانی دکتر قاسمعلی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 01/19/99 ارائه درس :تاريخ  0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 فاضالبهای صنعتی بیولوژيکیروشهای تصفیه :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 خصوصیات روش تصفیه لجن فعال را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه صافی چکنده را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه برکه های تثبیت را بیان کند 

 روش تصفیه الگونهای هوا دهی را بیان کند خصوصیات 

 خصوصیات روش تصفیه بی هوازی را بیان کند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سیزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 00/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 دانشجويان  :تعداد 

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 شناخت و طبقه بندی زباله های صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دينما یرا طبقه بند یصنعت یانواع زباله ها 

 کند انیرا ب  یعاد یزباله ها اتیخصوص 

 کند انیخطر ناک را ب یزباله ها یکل اتیخصوص 

 کند انیهر کدام را ب اتیو خصوص دينما یخطرناک را طبقه بند یانواع زباله ها 

 دکن انیرا ب ویواکتيراد یزباله ها اتیخصوص 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 ترکیاندکتر ایوب –جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چهاردهمجلسه 
 

 حرفه ایکارشناسی مهندسی بهداشت  مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 40/19/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 جمع آوری و نگهداری موقت زباله های صنعتی روشهای:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 انواع روشهای جمع آوری را نام برده کاربرد آنها را در جمع آوری زبالهها بیان کند 

 انواع ظروف مورد استفاده و خصوصیات آنها را بیان کند 

 انواع روشهای نگهداری موقت زباله های صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روشهای نگهداری موقت را بیان کند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 10/01/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 روشهای دفع زباله های صنعتی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 خصوصیات روشهای دفع نهای زباله های صنعتی عادی را بیان کند 

 خصوصیات روشهای دفع نهای زباله های صنعتی خطر ناک را بیان کند 

  درا بیان کنخصوصیات روشهای دفع نهای زباله های راديو اکتیو 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شانزدهمجلسه 
 

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای مقطع / رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:   بهداشت اوز      : دانشکد

 18/01/99 تاريخ ارائه درس : 0011-99سال تحصیلی  :  

 01-8 ساعت:              دوشنبهروز:    کلیات محیط زيستنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 06 تعداد دانشجويان  :

 دکتر نظام الدين منگلی زاده مسئول درس:  4 تعداد واحد:

 دکتر نظام الدين منگلی زاده :مدرس ساعت 4مدت کالس: 

 01/16/99 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کلیات محیط زیست :  جلسهعنوان 

 جمع بندی دروس:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند پرسش های مربوط به کلیات محیط زيست را پاسخ دهد 

  کاربرد درس کلیات محیط زيست را بداند 

 

 مجازیروش آموزش :  

 کامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 تکلیف، تاالر گفتگوفعالیت آموزشی :   

 پایانترم -ارزیابی تکوینی و پایانی/ میانترمعنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 (دکتر بنا زاده-راهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار شاد
 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

 دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , K.wang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


