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 بسمه تعالی

          دانشکده علوم پزشکی ساوه

            مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

       (Course Plan)  رح درسط                                                 

تصفیه آب   :موضوع درس  

:کد درس 1:شماره جلسه   

دانشکده پرستاری و مامائی  :محل برگزاری سمقدمه و ارائه سر فصل در :وع جلسهموض   

جلسه 11: تعداد جلسات  

دقیقه 121 زمان هر جلسه:  

کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت رشته و مقطع تحصیلی:

 محیط

واحد  2 -: نظرینوع درس فرایندها و عملیات در بهداشت محیط، میکروبیولوژی  :پیشنیاز 

محیطمحیط و شیمی   

: مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

حضور و غیاب، انجام مقررات و نحوه برخورد با غیبت دانشجو: 

 تکالیف، عدم استفاده از تلفن همراه، تذکر در صورت تاخیر

 : سخنرانی، استفاده از وسایل کمک آموزشی،شیوه تدریس

 پرسش و پاسخ

 

انواع روشهای فیزیکی و شیمیایی آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 تصفیه آب و شناسایی اصول طرح واحدها 

 و امتحان میان ترم فعالیت کالسی، نحوه ارزشیابی دانشجو:

 بصورت تستی تشریحی.  پایان ترم

وان زیرزمینی که بعن برخوردار میباشد. اغلب منابع آبهای سطحی و یاز اهمیت بسیار زیادتامین اب سالم و بهداشتی در هر اجتماع  اختصاصی:اهداف 

ب ی مناسمنابع تامین مورد نیاز جوامع می باشند. حاوی ناخالصیها و آالینده های متعددی هستند، جهت رساندن کیفیت آب به معیارها و استانداردها

رار مناسب باید اینگونه آبها را مورد تصفیه ق ی موجود در آب با استفاده از روشهایو جلوگیری از انتقال بیماریهای ناشی از عوامل شیمیایی و بیولوژیک

واحدهای عملیاتی و فرایندی در تصفیه آب همراه با مقدمه ای بر طراحی داد. در این درس مواردی چون بهسازی منابع آب، روشهای مختلف تصفیه آب، 

 . اینگونه واحدها ارائه خواهد شد

 

:منابع  

1. AWWA-2112, Water treatment, Third edition, AWWA 

 اصفهان  -انتشارات ارکان -مبانی تصفیه آب -1232-مهربانی، ارجمند -پیکیری، محمود .2

 تهران، چاپ اول –تصفیه آب/ انتشارات شرکت سروش سپاهان  -1231 -بذرافشان، ادریس -علیپور، ولی .2

  تهران  –آب و بهره برداری از گندزداها مقرارت گندزدایی  -1232-عبدلمطلب صید محمدی  –واعظی، فروغ  .4

 انتشارات سماط  -تکنولوژی آب و فاضالب -1233-ززولی، محمدعلی  –افشان، ادریس بذر .5

 انتشارات دانشگاه تهران  -آبرسانی شهری -1231-منزوی، محمد تقی  .1

 انتشارات اندیشه رفیع  -اصول تصفیه و بهداشت آب – 1233 -امیربیگی، حسن .7

طراحی و راهبری جامع تاسیسات تصفیه کتاب  1233-)مترجم(قدیم خانی، علی اصغر -)مترجم(ترابیان، علی -کاوامورا، سوسومو  .3

 انتشارات دانشگاه تهران  –آب
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تصفیه آب جدول زمان بندی برنامه درسی   

 شماره جلسه  موضوع جلسه  مدرس 

 1  استانداردهای آب شرب )فیزیکی، شیمیایی، باکتریولوژیکی( در ایران  دکتر آذرپیرا

 2 آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها، طبقه بندی حرارتی  دکتر آذرپیرا

 3 مروری بر منابع تامین آب  دکتر آذرپیرا

آذرپیرادکتر   4 کلیاتی راجع به تصفیه آب   

 5 تصفیه مقدماتی، اشغالگیری  دکتر آذرپیرا

، حذف مواد معلق و کلوئیدی) انعقاد و لخته سازی(  2و  1ته نشینی تیپ  دکتر آذرپیرا  6 

 7 انواع صافیها، صافیهای شنی کند، تند و صافیهای دیاتومه ای  دکتر آذرپیرا

 8 تصفیه شیمیایی، رسوب دهی شیمیایی، تبادل یونی  دکتر آذرپیرا

روشهای غشایی  دکتر آذرپیرا  9 

 11 اسمز معکوس، الکترودیالیز  دکتر آذرپیرا

 11  حذف آهن و منگنز، فلوئور زنی و فلوئور زدایی آب  دکتر آذرپیرا

 12  حذف سیلیس، حذف نیتزات، حذف رنگ و بو  دکتر آذرپیرا

 13 امتحان میانترم  دکتر آذرپیرا

 14  روشهای حذف ترکیبات آلی نظیر VOCS و THMS  دکتر آذرپیرا

 15  روشهای گندزدایی ) ازن، اشعه ماوراء بنفش، کلر و ترکیبات آن( دکتر آذرپیرا

 16 اصول تصفیه و بهسازی منابع آب در اجتماعات کوچک )بهسازی چشمه، چاه، قنات و آب انبار( دکتر آذرپیرا

 




