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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
                                   کاربرد بیوتکنولوژي در بهداشت محیط) درس course planطرح  دوره (

  
  97-98تحصیلی  اول سال نیمسال *.                                 کاربرد بیوتکنولوژي در بهداشت محیط  نام درس:

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                    بهداشت دانشکده: 
  میکروبیولوژي محیط -شیمی محیط درس پیشنیاز:                                                       نظري واحد 1 * تعداد واحد:

   10- 12ساعت  شنبه   * روز و ساعت برگزاري: 
  مهندسی بهداشت محیط *.گروه آموزشی:                                                8 کالس شماره محل برگزاري: .*  

  دکتر علی ظفرزادهمدرسین: نام 
  دوشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                     دکتر علی ظفرزاده مسوول درس:نام 

 zafarzadeh@goums.ac.irپست الکترونیک   32434340تلفن:  گروه بهداشت محیط -انشکده بهداشتدآدرس دفتر: 
  :دانشجو :هدف کلی درس

  .اصول و کاربردهاي بیوتکنولوژي در کنترل آلودگیهاي زیست محیطی را بداند  .1
  اهداف اختصاصی:

  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
  را بداند. درس، نحوه مشارکت در درس و ارزشیابی فرعی و اصلی درس،منابع کلی واهداف تاهمی -1
  مفاهیم و اصالحات بیوتکنولوژي محیط زیست و کاربردهاي بیوتکنولوژي محیطی را بداند.  -2
  اهمیت باکتریها در محیط زیست و مشخصه هاي ساختاري مشترك باکتریها را توصیف کند. -3
  تقویت بیولوژیک و  بیوتکنولوژي را در کنترل آلودگی فاضالب را توصیف نماید.  استفاده از -4
  زنوبیوتیکها و ترکیبات مقاوم در مقابل تجزیه میکروبی را تعریف کند.  -5
  شرح دهند. هیدروکربنهاي آروماتیک کلرینه میکروبی تجزیهدر مورد   - 6
  آن بداند. فرایندهاي حذف بیولوژیکی و محیط زیست و انواع ترکیبات فسفر و منابع آن در فاضالب شهري -7
  را توصیف کند. بیولوژیکی نیتریفیکاسیون و فرآیندهاي دنیتریفیکاسیون   -8
  

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

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

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد. -1
  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
  مشارکت در درس  -3
  طراحی پروژه جمع آوري فاضالب  ارائه گزارش -4

mailto:zafarzadeh@goums.ac.ir
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  * تاریخ امتحان میان ترم:  
  طبق برنامه اموزش دانشکده

  ت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارک
  
  

 یمنابع اصل

  منابع اصلی:
  1386بیوتکنولوژي زیست محیطی، مبانی و کاربردها ، ایوب ترکیان،ٍ   -1 

٢-Environmental Biotechnology:Conceptes and APPL/jordening, ٢٠٠٥. 
٣- Environmental Microbiology / Raina M. Maier.Janl. Pepper charless P. Gerba, Academic Press, 
٢٠٠٠. 
٤- GarethM.Evans, JudithC.Furlong, Environmental Biotechnology, 
JohnWiley&SonsLtd, ٢٠٠٣. 

 

 
  

  
  

  تصفیه فاضالب یجدول زمان بندي برنامه درس
    

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

  کالس
  پیش مطالعه داشته باشد  مدرس  عناوین  ساعت  لسهج

مفاهیم و اصالحات بیوتکنولوژي  و مقدمه و ارائه سر فصل دروس      10-12  اول
  محیط زیست و کاربردهاي آن

دروس قبلی را مرور کرده   علی ظفرزادهدکتر 
 باشد

مفاهیم و اصالحات بیوتکنولوژي محیط زیست و  10-12  دوم
  کاربردهاي آن

دروس قبلی را مرور کرده  لی ظفرزادهدکتر ع
 باشد

اهمیت باکتریها در محیط زیست و مشخصه هاي ساختاري  10-12  سوم
  مشترك باکتریها

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  تقویت بیولوژیک در تصفیه فاضالب 10-12  چهارم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  زنوبیوتیکها و آلودگی کنترل بیوتکنولوژي 10-12  پنجم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده   دکتر علی ظفرزاده  هیدروکربنها و هیدرو کربنهاي آروماتیک  10-12  ششم
 باشد

انواع ترکیبات فسفر و منابع آن و فرایندهاي حذف  10-12  هفتم
  بیولوژیکی فسفر 

دروس قبلی را مرور کرده  کتر علی ظفرزادهد
 باشد

  هشتم
  

انواع ترکیبات ازته و فرایندهاي نیتریفیکاسیون و  12-10
  دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده
 باشد
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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
                                                      تصفیه فاضالبهاي صنعتی) درس course planطرح  دوره (

  
  97-98تحصیلی  اول سال نیمسال *.                                                    تصفیه فاضالبهاي صنعتی  نام درس:

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                    بهداشت دانشکده: 
  تصفیه فاضالب شهري -شیمی محیط درس پیشنیاز:                                                       نظري واحد 1 * تعداد واحد:

      10-12اعت سشنبه سه   * روز و ساعت برگزاري: 
  مهندسی بهداشت محیط *.گروه آموزشی:                                                8 کالس شماره محل برگزاري: .*  

  دکتر علی ظفرزادهمدرسین: نام 
  دوشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                     دکتر علی ظفرزاده مسوول درس:نام 

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

  .را بداند ویژگی هاي کمی و کیفی فاضالب هاي صنعتی، روش هاي کاهش حجم ، غلظت و تصفیه فاضالب هاي صنعتی دانشجو  .1
  اهداف اختصاصی:

  انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند: از فراگیران
  را بداند. درس، نحوه مشارکت در درس و ارزشیابی فرعی و اصلی منابع درس، کلی اهداف و دروس،اهمیت سرفصل -1
  را بداند. ضرورت تصفیه و خصوصیات فاضالبهاي صنعتی -2
  ب هاي صنعتی را بداند. اثرات دفع فاضالبهاي صنعتی بر محیط زیست و استانداردهاي دفع پسا -3
  را بداند. پیش تصفیه و تصفیه اولیه فاضالبهاي صنعتی -4
  روشهاي متعادل سازي جریان را در فاضالبهاي تولیدي صنایع بداند. د -5
  فاضالبهاي صنعتی را بتواند توصیف کند. خنثی سازي - 6
  را بداند. روشهاي کاهش حجم فاضالب هاي صنعتی -7
  ضالبهاي نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت ، لبنی و ... را بداند.کلیات تصفیه فا  -8
  

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

   نحوه ارزشیابی دانشجو:
  %15       ارائه سمینار در خصوص تصفیه فاضالب صنایعحضور فعال در کالس و  - 1
  % 85 آخر ترم اي و تشریحی) (چهار گزینه ازمون کتبی -2
  

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد. -1
  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
  مشارکت در درس  -3
  طراحی پروژه جمع آوري فاضالب  ارائه گزارش -4

mailto:zafarzadeh@goums.ac.ir
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  * تاریخ امتحان میان ترم:  
  طبق برنامه اموزش دانشکده

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

 یمنابع اصل

  منابع اصلی:
.1381رئوفی، محمد کاظم؛ مالردي، محمد رضا: ، انتشارات مبتکران، ،ب و پساب هاي صنعتیاصول تصفیه آ-1   

ترکیان. ایوب، جعفرزاده. محمدتقی، ، انتشارات هفت آسمان با کمک شرکت شهرکهاي صنعتی 2و  1جلد  تصفیه فاضالب هاي صنعتی -2
1380تهران، چاپ اول،   

٣- Eckenfelder, Jr W. Wesely: Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, ١٩٩٩. 
٤- Nemerow, Nelson Leonard; Dasgupta, Avijit: Industrial and Hazardous Waste Treatment, John Wiley, ١٩٩١. 
٥- Woodard, Frank: Industrial Waste Treatment Hand Book, Butter Worth- Heine Maun, ٢٠٠١.  

 

 
  

  
  

  تصفیه فاضالب یان بندي برنامه درسجدول زم
    

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

  کالس
  پیش مطالعه داشته باشد  مدرس  عناوین  ساعت  جلسه

دروس قبلی را مرور کرده   علی ظفرزادهدکتر   مقدمه و ارائه سر فصل دروس     10-12  اول
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  فیه و خصوصیات فاضالبهاي صنعتیضرورت تص 10-12  دوم
 باشد

اثرات دفع فاضالبهاي صنعتی بر محیط زیست و استانداردهاي دفع  10-12  سوم
  پساب هاي صنعتی

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  پیش تصفیه و تصفیه اولیه فاضالبهاي صنعتی 10-12  چهارم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  روشهاي متعادل سازي جریان 10-12  پنجم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  فاضالبهاي صنعتی خنثی سازيمورد  10-12  ششم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده  دکتر علی ظفرزاده  عتیروشهاي کاهش حجم فاضالب هاي صن 10-12  هفتم
 باشد

دروس قبلی را مرور کرده   دکتر علی ظفرزادهتصفیه فاضالبهاي نساجی، دباغی، پتروشیمی و نفت ، لبنی و ...   10-12  هشتم
 باشد
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