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

 

مهندسي  -کارشناسي ارشدتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط
 -یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   2 تعداد واحد:   فن آوری تولید کمپوست نام درس:

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

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

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

جامد با تاکید بر جنبه های ايمني و بهداشت و کنترل  در اين درس دانشجو با منابع اولیه تهیه کمپوست از مواد زائد

 آلودگي ها ، همچنین استفاده از محصول کمپوست در کشاورزی
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

  ايجاد توانايي در شناخت و طراحي فرآيندهای تهیه کمپوست از مواد زائد جامد با تاکید بر جنبه های ايمني و بهداشـت و

 کنترل آلودگي ها ، همچنین استفاده از محصول کمپوست در کشاورزی

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اصول بازیافت مواد  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. )مراحل و نحوه بازیافت مواد  -

 شناختی(هدف هد. )را توضیح د فرآیند مدیریت بازیافت -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( اصول رایج بازیافت مواد را در ایران و جهان -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

ی و ژاصول بازیافت موواد و انور

 جنبه های مدیریتی

 ازیافت،روش های ب

مووواد قابوول بازیافووت، 

انووورژی هوووای قابووول 

 بازیافت

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 و سوم: اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اصول تهیه کمپوست  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) تجهیزات مورد نیاز جهت تهیه کمپوست -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) احل آماده سازی و ضدعفونی مواد مر -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(میزان ازت موجود در کمپوست براساس نوع کمپوست  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3و  2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

فرآینووود کمپوسوووت،  تاصول تهیه کمپوس 241

تجهیووزات مووورد نیوواز، 

آموواده سووازی راکتووور، 

 شرایط مورد نیاز

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم  و پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. فرآیند تهیه کمپوست  -

 شناختی(هدف ) را فهرست کند. انواع مدل های تهیه کمپوست  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مواد مورد استفاده ، میزان  و نحوه ترکیب مواد در  -

تجزیوه و تحلیول کنود. ) کشاورزی و دامداری و دامپروری(  انواع کمپوست ها و موارد مورد استفاده از کمپوست را در صنعت -

 )هدف شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5و  4جلسه

 مان)دقیقه(مدت ز

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 241

 

مقایسه فرآیندها و مودل هوای 

 تهیه کمپوست

انوووواع مووودل هوووای 

کمپوسووت، مقایسووه و 

 ارزیابی فرآیندها  

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 ات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مطالع

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 3 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ی کمپوستروش های فن آور -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انواع فن آوری کمپوست  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) فن آوری کمپوست  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( روش های فن آوری کمپوست در ایران و جهان -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

صووونایم کمپوسوووت،  انواع فن آوری های کمپوست دقیقه 021

 کمپوست باز و بسته

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.  شیوه طراحی فرآیند کمپوست -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) ی طراحی فرآیند کمپوستمبان -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )نحوه طراحی فرآیند کمپوست  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(کمپوست سازی بر اساس علم تجربی را با کمپوست سازی بر اساس علم آکادمیک  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ضوع درسمو

مالحظات راه انودازی،  مبانی طراحی فرآیند کمپوست دقیقه 021

هووودایت و راهبوووری 

 فرآیند، 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. هوا و ... (شرایط نگهداری کمپوست ) شرایط دما، نور ،  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) تامین کنندگان موا اولیه جهت تهیه کمپوست  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) روش دفم و دفن فاضالب صنایم کمپوست سازی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( تاثیر ورود فاضالب صنایم کمپوست سازی بر محیط زیست نسبت به سایر صنایم -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

پیش فرآیندهای قبول از تهیوه 

 کمپوست

آمواده سوازی مولووو  

 اولیه، ساخت راکتور

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 :و دهم سه نهماهداف رفتاری جل

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. کمپوست انواع فازهای تولید -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مواد مغذی موجود در کمپوست -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )فرآیند های نهایی بر محصول کمپوست   -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( کمپوستشاخص های موجود در بررسی کیفیت محصول  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11و  9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 241

 

فرآیندهای نهایی بور محصوول 

 کمپوست

فوواز تنوود، فوواز کنوود، 

مرحلووه پایووانی و یووا 

رسوووویدگی و بلووووو  

 محصول کمپوست

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 و دوازدهم دهميازاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. موارد استفاده از کمپوست ها -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) صنایم کمپوست سازی فعال -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اصول و روش های بازاریابی فروش کمپوست -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش صنعت مادر را شناسایی و  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12و 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 241

 

اصول و روش هوای بازاریوابی و 

 فروش کمپوست 

هزینووه هووای تولیوود 

کمپوسوووووووت، ارزش 

محصوووول،  اقتصوووادی

بازارهووووای رقیووووب، 

ترغیووب بووازار بوورای 

 خرید کمپوست

 -اسووووالید -کتوووواب

 پژوهش میدانی

 آزمون کتبی

 

 

 سیزدهم و چهاردهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ی(شناختهدف )  را ذکر نماید. مزایای کمپوست را از نظر اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و بهداشتی -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) فرآیند تجزیه کمپوست ها در چرخه محیط زیست -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) چرخه تجزیه کمپوست -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( میزان آگاهی مردم در تسریم روند تهیه کمپوست را -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14و  13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب ع درسموضو

 دقیقه 241

 

جنبه های بهداشوتی ، زیسوت 

محیطی ، اقتصادی و اجتمواعی 

 تهیه کمپوست

توجیهووووات فنووووی، 

بهداشوووتی ، زیسوووت 

 محیطی ، اقتصادی

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 پانزدهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.مان انجام آزمایش بر روی کمپوست بهترین ز -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) انواع بیماری ها قابل انتقال به انسان از طریق محصوالت کمپوستی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )نحوه انجام آزمایشات ) فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی ( بر روس محصول کمپوست  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مپوست های کارگاهی و کمپوست های صنایم را از نظر کیفیت محصوالت ک -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

آزموووایش هوووای فیزیکوووی ، 

شووویمیایی و بیولووووژیکی بووور 

 محصول کمپوست

،  pHطوبووت، دمووا، ر

ازت، فسفر، کلی فرم و 

فیکال کلی فرم و توم 

 انگل و فلزات سنگین

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 م:دهشانزاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.تاثیر رعایت استاندارد بر کیفیت محصوالت  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) استاندارد های تهیه کمپوست -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )نحوه کنترل رعایت استانداردها در کارگاه ها و صنایم کمپوست سازی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( استاندارد های تهیه کمپوست در جوامم صنعتی و جهان سوم -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شوواخص هووای ارزش  استانداردهای کمپوست در دنیا دقیقه 021

گووووذاری محصووووول 

کمپوسووت، معیارهووای 

ایووووران و جهووووان در 

 خصوص کمپوست

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 


