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 آزمایشهاي آب و فاضالب و طرحها آشنایی دانشجویان با :هدف کلی درس*

 متد هاي آزمایش آب و فاضالباصول نمونه برداري و آشنایی با :اهداف اختصاصی درس
 

عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر ( منابع اصلی درس*
  )در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد- در این درس
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آمادگی الزم دانشجویان 
  شروع کالس ازقبل 

 جلسه تاریخ روز ساعت عنوان

وحل  مرور مطالب جلسه قبل
 مسئله

  روش هاي نمونه برداري
اصول روشهاي دستگاهی اندازه گیري ناخالصی ها 

 در آب و فاضالب

17/12/99  شنبهیک  10-8  1 

  متد هاي مختلف آزمایش عوامل محیطی قبلمرور مطالب جلسه 
انواع روش هاي دستگاهی، انتخاب روش هاي 

 تجزیه اي

24/12/99  یکشنبه  10-8  2 

  دقت و صحت آزمایشات مرور مطالب جلسه قبل
  دستگاههاي اسپکتروپی نوري،

15/1/400  یکشنبه  10-8  3 

اصول روش هاي شیمیایی اندازه گیري نا  مرور مطالب جلسه قبل
  خالصی ها در آب

22/1/400  یکشنبه  10-8  4  

29/1/400  یکشنبه  SAR,RSC 10-8تعیین  مرور مطالب جلسه قبل  5 

آشنایی با اصول آزمایشات فیزیکی و شیمیایی  مرور مطالب جلسه قبل
  آب و فاضالب

5/2/400  یکشنبه  10-8  6 

آشنایی با اصول آزمایشات  مرور مطالب جلسه قبل
BOD,TSS,COD,DO,pH 

12/2/400  یکشنبه  10-8  7  

سختی،کلرور ، آشنایی با اصول آزمایشات  مرور مطالب جلسه قبل
  .......جامدات و 

19/2/400  یکشنبه  10-8  8  

 
  :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر ارزشیابی* 

  در طول دوره ) الف
 20میزان حضور دانشجو در کالس و مشارکت فعال در بحث ها                                     ): ب%      

  ارزیابی                                          ارائه مقاله در رابطه با موضوعات درس بویژه در زمینه 

                                                                                                         80امتحان پایان نیمسال%  
 

  
 نمره کم می شود و دو جلسه تاخیر معادل % 25هر جلسه غیبت غیر موجه : سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان

  ،برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 4/ 17بیش از . یک جلسه غیبت محسوب می شود


