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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت

course plan                                                تصفیه فاضالبهاي شهري)   ( طرح  درس دوره                                                                      

  
  96-97تحصیلی  سال دوم نیمسال *.                                                تصفیه فاضالبهاي شهري  نام درس:

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                    بهداشت دانشکده: 
 بهداشت مهندسی در عملیات و فرآیندها- شیمی محیط  -محیط میکروبیولوژي درس پیشنیاز:                           نظري  2 * تعداد واحد:

  )نیاز هم(محیط
       10- 12شنبهچهار  ي:* روز و ساعت برگزار 
  مهندسی بهداشت محیط *.گروه آموزشی:                                                8 کالس شماره محل برگزاري: .*  

  دکتر علی ظفرزادهمدرسین: نام 
  دوشنبه  روزهاي تماس با مسئول درس:                                   دکتر علی ظفرزاده مسوول درس:نام 

 zafarzadeh@goums.ac.irپست الکترونیک   32434340تلفن:  گروه بهداشت محیط -دانشکده بهداشتآدرس دفتر: 
  :هدف کلی درس

 را بداند. دانشجو ویژگی هاي کمی و کیفی فاضالب هاي شهري و روشهاي مختلف تصفیه فاضالب شهري. 1
  را بداند. بهداشتی دفع غیربهداشتی فاضالب. دانشجو استانداردهاي استفاده مجدد و مخاطرات 2
  

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

  را بیان کند. و منابع اصلی و فرعی درس فاضالبها بندي تقسیم درس، ارزشیابی و تدریس نحوه درس، سرفصل ارائه درس، اهداف - 1
  را بیان کند. خاك و استانداردهاي استفاده مجدد از فاضالب و آب منابع بر آنها اثرات ، شهري فاضالبهاي تصفیه ضرورت  -2
  را بیان کند. آن در موثر عوامل و فاضالب کمی تغییرات  -3
  را بیان کند. آن در موثر عوامل و فاضالب ییفک تغییرات  -4
  ا بیان کند.ربیولوژیکی)  شیمیایی و فیزیکی، فاضالب ( تصفیه در اساسی روشهاي -5
  را بیان کند. آنها بین و رابطهCOD و BODلحاظ  از آلی بار -6
  را بیان کند. ها میکروارگانیسم نیازمندي و ترکیبات در شده باند اکسیژن و محلول اکسیژن -7
  را شرح دهد.آنها  کردعمل نحوه و بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، تصفیه واحدهاي -8
  را شرح دهد. آرام اختالط و سریع اختالط اولیه، نشینی ته حوضچه گیر، دانه ،گیر آشغالنحوه عملکرد  -9

  توضیح دهد. آن طراحی و هوادهی حوض معادالت، فعال، لجن سیستمدر مورد   -10
  توضیح دهد. هوادهی هاي الگون فاضالب، تثبیت ةاي برکه چکنده، صافیدر مورد  -11
 توضیح دهد. لجن تغلیظ و حجم ، جرم محاسبه روشهاي ثانویه، اولیه، لجن در مورد  -12

  
  مساله حل پاسخ و پرسش آموزشی، کمک وسایل از استفاده رانینسخشیوه تدریس: 

  
 

   نحوه ارزشیابی دانشجو:
  %5حضور فعال در کالس و شرکت در بحث و تکالیف داده شده از طرف استاد        -1
  % 95ترم  ازمون کتبی (چهار گزینه اي و تشریحی) آخر -2

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد. -1
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  حضور به موقع در کالس و قبل از حضور استاد -2
  وظایف و تکالیف دانشجو:

  رعایت نظم در کالس -1
  انجام تکالیف ارائه شده از طرف استاد -2
  و ترجمه متون انگلیسیمشارکت در درس  -3
  ارائه گزارش بازدیدهاي میدانی در صورت نیاز -4

    ---* تاریخ امتحان میان ترم: 
  طبق برنامه اموزش دانشکده   تاریخ امتحان پایان ترم: 

  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 
  
  
 یع اصلمناب

جعفرزاده و همکاران. مهندسی فاضالب، تصفیه و استفاده مجدد، انتشارات خانیران، چاپ دوم،  خانی، دکتر یغماییان، دکتر دکتر -
1390. 

.1385ملکوتیان، محمد: بهره برداري ساده از تصفیه خانه فاضالب،  - 2  
3- Mark.J: Water and Wastewater Technology, 2000. 
4- Tchobanoglous; Burton. F: Wastewater Engineering (Treatment, disposal and reuse), Metcalf 
and Eddy, McGraw-Hill, Inc, 2003. 
5- Qasim, Syed R: Wastewater Treatment Plants, Technomic, 1994. 

  .1379ندافی، کاظم: تصفیه فاضالب، انتشارات سازمان سازندگی و آموزش وزارت نیرو،  -6
  

  
  

  تصفیه فاضالب یجدول زمان بندي برنامه درس
    

آمادگی الزم مالحظات /   مدرس  عنوان  ساعت  جلسه
دانشجویان قبل از شروع 

  کالس
مقدمه و ارائه سر فصل درس، نحوه تدریس و ارزشیابی منابع درسی و       12-10  1

  تقسیم بندي فاضالبها
  پیش مطالعه داشته باشد  دکتر علی ظفرزاده

 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  اهداف تصفیه فاضالب ، خصوصیات فیزیکی فاضالب. 12-10  2
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  شرح مشخصه هاي فیزیکی، شیمیایی و استانداردهاي آنها 12-10  3
اصطالحات مورد استفاده در تصفیه فاضالب، واحدهاي فرایند  12-10  4

  لوژیکیشیمیایی و فرایند بیو
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده

 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  اندازه گیري جریان و واکنشها در راکتورها 12-10  5
 مرور دروس قبلی  دکتر علی ظفرزاده  مدلهاي جریان و عدد پراکندگی 12-10  6
 لیمرور دروس قب دکتر علی ظفرزاده  اسکرین (اشغالگیر) و دانه گیر 12-10  7
 مرور دروس قبلی  دکتر علی ظفرزاده  دانه گیر و ته نشینی 12-10  8
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  ته نشینی اولیه و معیارهاي طراحی حوضچه هاي ته نشینی 12-10  9
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  براورد لجن اولیه ، تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک 12-10  10
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  براورد لجن اولیه ، تصفیه ثانویه و انواع تصفیه بیولوژیک 12-10  11
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 مرور دروس قبلی  دکتر علی ظفرزاده  بارگذاري سطحی و نرخ بارگذاري ذرات 12-10  12
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  صافی ها چکنده 12-10  13
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  هاي چکندهبارگذاري الی در صافی 12-10  14
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  stabilization pondبرکه تثبیت   12-10  15
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  تصفیه و دفع لجن 12-10  16
 مرور دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده  رفع اشکال و جمع بندي مطالب 12-10  17

 


