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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

مهندسي  -دکتری تخصصيتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط
 -یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:  2تعداد واحد:  لجن عروش های فرآورش و دف نام درس:

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:رگزاری کالس: روززمان ب

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مهدی فرزادکیامسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

بسیار باالی آن ، کنترل و تصفیه آن را قبل از تغلیظ آالينده ها در لجن و پتانسیل خطرات بهداشتي و زيست محیطي 

 دفع و يا استفاده مجدد از لجن های فاضالب مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 

فـع دانشجو در پايان اين درس با شناخت منابع تولید، کمیت و کیفیت لجن های فاضالب ، روش های کنترل ، فرآورش، د

 لجن به عنوان طراح ، مشاور يا ناظر ايفای نقش نمايد. دفعبهداشتي و مباني مجدد لجن ها ، مي تواند در پروژه های 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.منابع تولید لجن در تصفیه خانه های فاضالب  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )شده در تصفیه خانه های فاضالب  انواع لجن ایجاد -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )انواع لجن های تولیدی  مشخصات -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(لجن  روابط روش های تصفیه فاضالب و تولید -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه طالبرئوس م موضوع درس

لجننن در تصننفیه خانننه هننای  دقیقه021

 فاضالب

 آزمون کتبی اسالید –کتاب   منابع تولید لجن 
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 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مهم ترین مشکالت دفع غیربهداشتی لجن  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) غیربهداشتی لجن های فاضالبمسایل و مشکالت دفع  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )دفع غیربهداشتی لجن های فاضالب  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مسایل و مشکالت دفع غیربهداشتی لجن های فاضالب  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

مسنننایل و مشنننکالت دفنننع  دقیقه 021 

 غیربهداشتی لجن های فاضالب

عنننوارف دفنننع غینننر 

بهداشنننتی بنننر روی 

سننننالمت انسننننان و 

 محیط زیست

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ا ذکر نماید. ) هدف شناختی(رکمیت و کیفیت لجن های تولیدی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(سطح استاندارد لجن های تولیدی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(نحوه تعیین کمیت و کیفیت لجن های تولیدی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پارامترهای کمی و کیفی لجن های تولیدی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

تعیین کمینت و کیفینت لجنن 

 های تولیدی

شاخص هنای کمنی و 

کیفننننننی لجننننننن  

اسننتانداردهای دفننع و 

 استفاده مجدد از لجن

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 وم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 3 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

رود: از فراگیر انتظار می رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(مراحل تولید لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(نحوه انتقال   پمپاژ و ذخیره سازی لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(توازن جرم در تولید لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پیامدهای ایجادی در صورت عدم رعایت توازن جرم در تولید لجن  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 01

 

توازن جنرم در تولیند لجنن در 

 تصفیه خانه های فاضالب

معادالت جرمی تولیند 

 لجن در راکتور

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

انتقال   پمپاژ و ذخینره سنازی  دقیقه 01

 لجن

احی سیسنتم هنای طر

جمننع آوری  حمننل و 

 ذخیره سازی لجن  

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(واحد های عملیات مقدمانی بر روی لجن  -

 هدف شناختی(را فهرست کند. )انواع واحد های عملیات مقدمانی بر روی لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع واحد های عملیات مقدمانی بر روی لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(دانه گیری  خردسازی و مخلوط سازی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

د های عملیات مقدمانی بنر واح

 روی لجن

دانه گیری  خردسازی 

 و مخلوط سازی

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(روش های متعارف در تلغیظ لجن  -

 )هدف شناختی(را فهرست کند. انواع روش های متعارف در تلغیظ لجن  -
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 را توضیح دهد. )هدف شناختی( چند روش متعارف در تلغیظ لجن -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(انواع روش های متعارف در تلغیظ لجن  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

رف در تلغنیظ روش های متعنا

 لجن

کمینننه سننازی حجننم 

 لجن

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(روش های تثبیت لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(بهترین روش های تثبیت لجن   -

 هدف شناختی(را توضیح دهد. )روش های تثبیت لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(انواع روش های تثبیت لجن  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

تثبیننت و بننی خطننر  روش های تثبیت لجن

سنننازی لجنننن هنننای 

 تولیدی

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(روش های سنجش درجه تثبیت لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع روش های سنجش درجه تثبیت لجن  -
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 را توضیح دهد. )هدف شناختی(نحوه سنجش درجه تثبیت لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(انواع روش های سنجش درجه تثبیت لجن  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

روش هنننای سننننجش درجنننه 

 تثبیت لجن

معیارهننای قونناوت در 

خصننننننو  بننننننی 

 خطرسازی لجن

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( نحوه اماده سازی لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(روش های آماده سازی لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع روش های آماده سازی لجن  -

 جزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(را ت روش های آماده سازی لجن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

آمننایش لجننن جهننت  روش های آماده سازی لجن

 تغلیظ و یا آبگیری 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( مراحل آبگیری لجن -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(روش های آبگیری لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(روش های آبگیری لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(بهترین روش های آبگیری لجن  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 11لسهج

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

انننننواع روش هننننای  روش های آبگیری لجن

متداول بنرای آبگینری 

نظیر بسترهای خشک 

 کننده لجن  

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(ی کاربردی و استفاده از لجن روش ها -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(موارد استفاده از لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(روش های کاربردی و استفاده از لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(شاخص های استفاده مجدد و یا دفع لجن  -

 

 مطالب یبندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

و اسنتفاده  دیروش های کاربر

 از لجن

شاخص های دفع و 

 روش های بارگذاری 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(ایی لجن مراحل دفع نه -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( روش های متداول در دفع نهایی لجن -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(روش های دفع نهایی لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( روش های دفع نهایی لجن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو
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 دقیقه021

 

دفننن در زمننین و یننا  نهایی لجن دفعروش های 

 سایر روشهای دفع

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ) هدف شناختی( را ذکر نماید.معیارها و استانداردهای بهداشتی استفاده لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(روش های بارگذاری  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(مهم ترین معیارها و استانداردها  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(پیامدهای رعایت و عدم رعایت معیارها و استانداردها  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

معیارهننننا و اسنننننتانداردهای  دقیقه 021

بهداشتی در خصنو  اسنتفاده 

 از لجن های فاضالب

معیارهننای بهداشننتی 

استفاده از لجن داخلی 

 و خارجی

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 

 

 

 

 :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

رود:از فراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(استاندارد جهانی کیفیت لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(آزمایش های مورد نیاز جهت تعیین کیفیت لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( انواع آزمایش های مورد نیاز جهت تعیین کیفیت لجن -

 یل کند. )هدف شناختی(را تجزیه و تحلآزمایش های مورد نیاز جهت تعیین کیفیت لجن  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس 14جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

آزمایش های مورد نیناز جهنت  دقیقه 021 

 یین کیفیت لجنعت

آنالیزهای متعنارف در 

 دنیا

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(نحوه پایش سیستم های دفع لجن  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع پایش سیستم های دفع لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(پایش سیستم های دفع لجن  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مراتب پایش  -

 ی مطالبائهبندی ارجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 آزمون کتبی اسالید –کتاب  سلسله مراتب پایش پایش سیستم های دفع لجن دقیقه 021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شانزدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(فرآوری و دفع لجن صرفه اقتصادی سیستم های  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(سیستم های فرآوری و دفع لجن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(اقتصاد سیستم های فرآوری و دفع لجن  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( معیارهای آنالیز اقتصادی را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 وم پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش عل

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اقتصاد سیستم های فنرآوری و  دقیقه 021 

 دفع لجن

مقایسه اقتصادی انواع 

 روش ها

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 


