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 ف کلی :اهدا

 روشهای مختلف تصفیه فاضالب شهری ویژگی های کمی و کیفی فاضالب های شهری و با دانشجویان آشنایی .1

 . آشنایی دانشجویان با استانداردهای استفاده مجدد و مخاطرات بهداشتی دفع غیربهداشتی فاضالب2

 د.ه اهداف زیر دست یابنب اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 فرعی درس و اصلی منابعو  فاضالبها بندی تقسیم درس، ارزشیابی و تدریس نحوه درس، سرفصل ارائه درس، اهدافآشنایی و کسب دانش در خصوص -1

 اده مجدد از فاضالباستانداردهای استفو  خاك و آب منابع بر آنها اثرات،  شهری فاضالبهای تصفیه آشنایی وکسب دانش در مورد ضرورت  -2

 آن در موثر عوامل و فاضالب كمي تغييرات در مورد وکسب دانش آشنایی -4
 آن در موثر عوامل و فاضالب كمي تغييراتآشنایي وكسب دانش در مورد  -4
 بيولوژیكي(  شيميایي و فيزیكي، فاضالب ) تصفيه در اساسي آشنایي وكسب دانش در مورد روشهاي -5

 آنها بين و رابطهCOD و BODلحاظ  از آلي انش در مورد بارآشنایي وكسب د -6
 ها ميكروارگانيسم نيازمندي و تركيبات در شده باند اكسيژن و محلول آشنایي وكسب دانش در مورد اكسيژن -7
  آنها لعم نحوه و بيولوژیكي و شيميایي فيزیكي، تصفيه آشنایي وكسب دانش در مورد واحدهاي -8
 آرام اختالط و سریع اختالط اوليه، نشيني ته حوضچه گيري، دانه گيري، آشغالنش در مورد آشنایي وكسب دا -9

 آن طراحي و هوادهي حوض معادالت، فعال، لجن آشنایي وكسب دانش در مورد سيستم -01
 هوادهي هاي الگون فاضالب، تثبيت ةاي بركه چكنده، آشنایي وكسب دانش در مورد صافي -00
 لجن تغليظ و حجم و جرم محاسبه روشهاي ثانویه، اوليه، انش در مورد لجنآشنایي وكسب د -02
 

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت جلسه ردیف

، نحوه تدریس و ارزشیابی منابع درسی و مقدمه و ارائه سر فصل درس     8-10 اول 1

 تقسیم بندی فاضالبها

 علی ظفرزادهدکتر 

 دکتر علی ظفرزاده اف تصفيه فاضالب ، خصوصيات فيزیكي فاضالب.اهد 8-10 دوم 2

 دکتر علی ظفرزاده شرح مشخصه های فیزیکی، شیمیایی و استانداردهای آنها 8-10 سوم 4

اصطالحات مورد استفاده در تصفیه فاضالب، واحدهای فرایند شیمیایی  8-10 چهارم 3

 و فرایند بیولوژیکی

 دکتر علی ظفرزاده

 دکتر علی ظفرزاده اندازه گیری جریان و واکنشها در راکتورها 8-10 پنجم 5

 دکتر علی ظفرزاده مدلهای جریان و عدد پراکندگی 8-10 ششم 6

 دکتر علی ظفرزاده اسکرین )اشغالگیر( و دانه گیر 8-10 هفتم 7

 دکتر علی ظفرزاده دانه گیر و ته نشینی 8-10 هشتم 8

 دکتر علی ظفرزاده و معیارهای طراحی حوضچه های ته نشینیته نشینی اولیه  8-10 نهم 9



 دکتر علی ظفرزاده براورد لجن اولیه ، تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک 8-10 دهم 10

 دکتر علی ظفرزاده براورد لجن اولیه ، تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک 8-10 یازدهم 11

 دکتر علی ظفرزاده و نرخ بارگذاری ذرات بارگذاری سطحی 8-10 دوازدهم 12

 دکتر علی ظفرزاده صافی ها چکنده 8-10 سیزدهم 14

 دکتر علی ظفرزاده بارگذاری الی در صافیهای چکنده 8-10 چهاردهم 13

 دکتر علی ظفرزاده stabilization pondبرکه تثبیت   8-10 پانزدهم 15

 ظفرزادهدکتر علی  تصفیه و دفع لجن 8-10 شانزدهم 16

 دکتر علی ظفرزاده رفع اشکال و جمع بندی مطالب 8-10 هفدهم 17
 

 بحث گروهی پاسخ، پرسش وسخنرانی، روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :
 می باشد.دانشکده غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی  -1

 حضور به موقع در کالس و قبل از حضور استاد -2

 : شجوایف و تکالیف دانظو
 رعایت نظم در کالس -1

 ارائه شده از طرف استاد انجام تکالیف -2

 ترجمه متون انگلیسیو مشارکت در درس  -4

 در صورت نیاز ارائه گزارش بازدیدهای میدانی -3

 :در نمره پایانیآنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 %15رف استاد       حضور فعال در کالس و شرکت در بحث و تکالیف داده شده از ط -1

 % 85 آخر ترم )چهار گزینه ای و تشریحی( ازمون کتبی -2

 الزم به توضیح است در کلیه جلسات ارزشیابی یکسان و بصورت پرسش وپاسخ صورت می گیرد.

 41/4/1496:  آزمون پایان ترمتارخ  -3
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