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 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه 

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز 

                                                     تصفیه فاضالبهای صنعتی(  course plan) ترمی  دوره  طرح 

 

 99-99 دومتاریخ برگزاری : نیمسال  *.                                               تصفیه فاضالبهای صنعتی  نام درس:

 کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                    بهداشت دانشکده: 

 تصفیه فاضالب شهری -شیمی محیط درس پیشنیاز:                                                       نظری واحد 1 * تعداد واحد:

     11-11ساعت به شندو  * روز و ساعت برگزاری: 

 مهندسی بهداشت محیط *.گروه آموزشی:                                                9 کالس شماره محل برگزاری: .*  

 دکتر علی ظفرزادهمدرسین: نام 

 نبهدوشروزهای تماس با مسئول درس:                                     دکتر علی ظفرزاده مسوول درس:نام 

 zafarzadeh@goums.ac.irپست الکترونیک   44141413تلفن:  گروه بهداشت محیط -دانشکده بهداشتآدرس دفتر: 

  :دانشجو :هدف کلی درس

 .را بداند ويژگی های كمی و كیفی فاضالب های صنعتی، روش های كاهش حجم ، غلظت و تصفیه فاضالب های صنعتی دانشجو  .1

 اهداف اختصاصی:

 یران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:از فراگ

 را بداند. درس، نحوه مشاركت در درس و ارزشیابی فرعی و اصلی منابع درس، كلی اهداف و دروس،اهمیت سرفصل -1

 را بداند. ضرورت تصفیه و خصوصیات فاضالبهای صنعتی -2

 پساب های صنعتی را بداند.  اثرات دفع فاضالبهای صنعتی بر محیط زيست و استانداردهای دفع -3

 را بداند. یه فاضالبهای صنعتیدومپیش تصفیه و تصفیه  -4

 روشهای متعادل سازی جريان را در فاضالبهای تولیدی صنايع بداند. د -5

 فاضالبهای صنعتی را بتواند توصیف كند. خنثی سازی -6

 را بداند. روشهای كاهش حجم فاضالب های صنعتی -7

 ه فاضالبهای نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت ، لبنی و ... را بداند.كلیات تصفی  -8

 

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

 

 

  نحوه ارزشیابی دانشجو:

 %15       ارائه سمینار در خصوص تصفیه فاضالب صنايعحضور فعال در كالس و  -1

 % 85 آخر ترم زينه ای و تشريحی()چهار گ ازمون كتبی -2

 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد. -1

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

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 رعايت نظم در كالس -1

 ستادانجام تکالیف ارائه شده از طرف ا -2

 مشاركت در درس  -3

 طراحی پروژه جمع آوری فاضالب  ارائه گزارش -4
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 * تاریخ امتحان میان ترم:  

 طبق برنامه اموزش دانشکده

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

 

 

 یمنابع اصل

 منابع اصلی:

.1381رئوفی، محمد كاظم؛ مالردی، محمد رضا: ، انتشارات مبتکران، ،اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی-1   

تركیان. ايوب، جعفرزاده. محمدتقی، ، انتشارات هفت آسمان با كمک شركت شهركهای صنعتی 2و  1جلد  تصفیه فاضالب های صنعتی -2

1381، دومتهران، چاپ   

3- Eckenfelder, Jr W. Wesely: Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, 1999. 

4- Nemerow, Nelson Leonard; Dasgupta, Avijit: Industrial and Hazardous Waste Treatment, John Wiley, 1991. 

5- Woodard, Frank: Industrial Waste Treatment Hand Book, Butter Worth- Heine Maun, 2001.  
 

 

 

 

 

 تصفیه فاضالب یجدول زمان بندی برنامه درس

  

آمادگی الزم مالحظات /  مدرس عنوان ساعت جلسه

دانشجويان قبل از شروع 

 كالس
 پیش مطالعه داشته باشد مدرس عناوین ساعت جلسه

دروس قبلی را مرور كرده  علی ظفرزادهدكتر  مقدمه و ارائه سر فصل دروس     16-14 دوم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده ضرورت تصفیه و خصوصیات فاضالبهای صنعتی 16-14 دوم

 باشد

اثرات دفع فاضالبهای صنعتی بر محیط زيست و استانداردهای دفع  16-14 سوم

 پساب های صنعتی

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده ضالبهای صنعتییه فادومپیش تصفیه و تصفیه  16-14 چهارم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده روشهای متعادل سازی جريان 16-14 پنجم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده فاضالبهای صنعتی خنثی سازیمورد  16-14 ششم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده فاضالب های صنعتیروشهای كاهش حجم  16-14 هفتم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده تصفیه فاضالبهای نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت ، لبنی و ...   16-14 هشتم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   نهم

 باشد

روس قبلی را مرور كرده د دكتر علی ظفرزاده   دهم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   يازدهم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   دوازدهم
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 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   سیزدهم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   چهاردهم

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   مپانزده

 باشد

دروس قبلی را مرور كرده  دكتر علی ظفرزاده   شانزدهم

 باشد

 


