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 بسمه تعالي

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

 طرح درس 

 فاضالب تصفیه

 نظری: تعداد واحد نظری واحد 3: نوع واحد

                                                                       عمليات و فرایندها-جمع آوری فاضالب و آبهای سطحی پيش نياز: بصورت مجازی زمان و مكان: 

    زادهدکتر حسين مدرس:   مهندسی بهداشت محيط پيوسته کارشناسی فراگيران:

 درس هدف کلی

 .شناخت فاضالب شهری و روشهای تصفیه ان در این واحد مد نظر است… : (درس شرح)مقدمه

، یزیکیف های روش تمام  از کافی آگاهی بتوانند، درس این گذراندن پایان در بایستی دانشجویان

 .باشند داشته فاضالب تصفیه جهت بیولوژیکی و شیمیایی

 :بررسي انواع روشهای تصفیه فاضالب هدف کلی… 

 

 به تعداد سرفصلها و جلسات(اهداف اختصاصی درس( : 

 رئوس مطالب جلسه

 و ارزشیابی درس،تقسیم بندی فاضالب ها اهداف درس،ارائه سرفصل،نحوه تدریس  1

 ضرورت تصفیه فاضالب های شهری و صنعتی و اثرات آنها بر منابع آب و خاک  2

 تغییرات کمی فاضالب و عوامل موثر در آن  3

 خصوصیات فیزیکی،شیمیایی و باکتریولوژیکی فاضالب ها  4

 باکتریولوژیکی فاضالب هاروشهای اساسی در تصفیه فاضالب، فیزیکی،شیمیایی و   5

 ورابطه بین آنها CODو  BOD بار آلی از لحاظ   6

 اکسیژن محلول واکسیژن باندشده در ترکیبات و نیازمندی میکروارگانیسم ها  7

 واحدهای تصفیه فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی و نحوه علل آنها  8

 اختالط آرامآشغال گیری،دانه گیری،حوضچه ته نشینی اولیه،اختالط سریع و   9

 سیستم لجن فعال،معادالت،حوض هوادهی و طراحی آن  10

 صافی چکنده،برکه ءای تثبیت فاضالب،الگون های هوادهی   11

 لجن اولیه ،ثانویه،روشهای محاسبه جرم و حجم وتغلیط لجن  12

 تثبیت لجن)هاظم های بیهوازی و هوازی(و لجن خشک کن  13

 صنعتی،کم کردن حجم و غلظت،خنثی سازیآشنایی با کمیت و کیفیت فاضلب های   14

روشهای مهم تصفیه فاضالب های صنعتی)یکنواخت سازیریا،روشهای فیزیکی،شیمیایی   15

 وبیولوژیکی(

 طراحی سیستم های جدید تصفیه فاضالب های شهری وصنعتی وسمیناردانشجویی  16

 :  ورودی رفتار بینی پیش

  دقیقه 5: زمان

 
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 درماني ساوه
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 جلسه ابتدای در( برگزار شود onlineکالسهای به صورت برخط ) در صورتیکه: آغازین ارزشیابی

 انگیزه و آگاهی میزان و شود می پرسیده  بحث کلی مفاهیم مورد در فراگیران از سواالتی

 .شود می سنجیده درس مورد در دانشجویان

 

 
  

  دانشجوییارائه موضوعات چالشی بعنوان تکلیف  -روش تدریس به صورت سخنرانی روش های تدریس:

 مطالب تئوری بیان-ا

 شده تهیه تصاویر از استفاده-2

 اموزشی تیزرهای از استفاده-3

 ر صورت هماهنگی از طریق دانشکده و امکان اجرا بدلیل برگزاری مجازی کالس ها بازدید جلسه یک-5

 و اسالید کامپیوتر، استفاده از وایت برد و ماژیک  وسایل آموزشی:

 60 روش ها و وسایل، با تاکید بر تفکیک فعالیتهای استاد و دانشجو{                                 زمان: ردارائه درس} کارب

 در ابتدا در مورد موضوع مورد بحث، سواالتی از دانشجو پرسیده می شود تا ذهن دانشجو را برای موضوع مورد نظر آماد شود. سپس به بحث در

 می شود.مورد موضوع مورد نظر پرداخته 

  10زمان:                                                                   مروری کلی بر مطالب گفته شدهجمع بندی ونتیجه گیری:  

در  -گفتن چکیده مطالب گفته شده توسط دانشجویان بصورت انتخاب راندوم دانشجویان )منوط به برگزاری حضوری یا برخط جلسه مورد نظر( ارزشیابی تکوینی

  10زمان :                صورت برگزاری به صورت غیر برخط، در مورد مطالب تدریس شده فعالیت کاالسی به صورت تکلیف داده خواهد شد  
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 کلی:هدف 

 آشنایی دانشجو با:

 اهداف ویژه:
 از دانشجو انتظار ميرود تا در پایان این درس بتواند:

روش 
 تدریس

 وظایف
 دانشجو

  ها فاضالب بندی تقسیم: اول جلسه
  تصفیه واهداف اهمیت: دوم جلسه
 فاضالب وکیفیت کمیت: سوم جلسه
 در محیطي زیست استانداردهای: چهارم جلسه

  پساب دفع
 ایه روش ومکانیسم بندی دسته: پنجم جلسه
  فاضالب تصفیه
 مقدماتي تصفیه: ششم جلسه
  اولیه تصفیه:هفتم جلسه
 ثانویه تصفیه: هشتم جلسه
  فعال لجن: نهم جلسه
 چکنده صافي:دهم جلسه
  گردان بیولوژیک دیسک: یازدهم جلسه
 تثبیت برکه: دوازدهم جلسه
 هوادهي الگن:سیزدهم جلسه
 مجدد واستفاده گندزدایي: چهاردهم جلسه
  لجن ودفع تصفیه:پانزدهم جلسه
 پیشرفته تصفیه:شانزدهم جلسه
 تصفیه های سیستم نمونه: هفدهم جلسه

 فاضالب

  ها فاضالب بندی تقسیم: اول جلسه

  تصفیه واهداف اهمیت: دوم جلسه

 فاضالب وکیفیت کمیت: سوم جلسه

  پساب دفع در محیطی زیست استانداردهای: چهارم جلسه

  فاضالب تصفیه های روش ومکانیسم بندی دسته: پنجم جلسه

 مقدماتی تصفیه: ششم جلسه

  اولیه تصفیه:هفتم جلسه

 ثانویه تصفیه: هشتم جلسه

  فعال لجن: نهم جلسه

 چکنده صافی:دهم جلسه

  گردان بیولوژیک دیسک: یازدهم جلسه

 تثبیت برکه: دوازدهم جلسه

 هوادهی الگن:سیزدهم جلسه

 مجدد واستفاده گندزدایی: چهاردهم جلسه

  لجن ودفع تصفیه:پانزدهم جلسه

 پیشرفته تصفیه:شانزدهم جلسه

 فاضالب تصفیه های سیستم نمونه: هفدهم جلسه
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 ارزشيابی: شيوه

 %20:درس کالس در مشارکت

 %30: ترم میان امتحان

 %50:ترم پایان امتحان
 منابع:

 1-Wste water Engineering Metcalf & Eddy 2003 

 2- Wste water treatment plants Qasim,2003 

 3-Hand book of Industrial and Hazardous Waste treatment,Nemerow,1999 
……………………………… 
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