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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            مدیریت کيفيت آب مدیریت کيفيت آب : : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

 مهندسی بهداشت محيطيوسته پکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 4214041      کيفيت آبمدیریت  :نام و شماره درس

 51كالس :محل برگزاري   40-42ساعت  شنبهدو :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 2 (:عملي/ نظري )و نوع واحد تعداد 

 هيدرولوژي آبهاي سطحی زیرزمينی، شيمی محيط و ميکروبيولوژي محيط :دروس پیش نیاز

 + 83-8388888740  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :نام مسئول درس

 کرددانشگاه علوم پزشکی شهر :آدرس ، پردیس رحمتيهدانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

کيفيت آب، روشهاي تعيين آلودگی آبهاي سطحی و زیر زمينی و روشهاي پيشگيري و حذف آالینده هاي آبها و  آشنائی با

     ، قوانين و استانداردهاي مربوط به آبدر نهایت بهسازي رودخانه

ده هاي مختلف بر منابع آب، خودپااالیی  چرخه آب در طبيعت، متغيرهاي کيفی آبها، اثرات آالین :اهداف اختصاصي درس

  ....و  ها، آلودگی حرارتی و اثرات آنها، اتریفيکاسيون رودخانهرودخانه
در  –عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس ) :منابع اصلي درس

 .مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه

 

1- Pollution of Lakes and Rivers, John Smol, Arnold Publishers, 2002.  
2- Groundwater Contamination, Management, Containment, Risk Assessment and Legal Issues, Rail 

Chester, Technomic Publication, Vol.1, UAS. 2000.  

3- Water Quality Engineering, Chobanogolous, McGraw Hill, 1988.  

 .4834. نص. دکتر سيمين ناصري و محمد تقی قانعيان: مترجمين. کورنول. دیویس، د. م. هاها و دریاچهمدیریت کيفيت آب در رودخانه -1

 .پاور پوینت، فليم و یا سخنرانی جزوه،  کليه مطالب ارائه شده در کالس به صورت -1

 :رزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابينحوه ا* 

 %.20 در کالسارائه تهيه مطالب و :  در طول دوره( الف

 40%( home work)حل مسائل درسی ( ب

 %.70آزمون طول نيمسال و پایان نيمسال ( ب 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 . برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 1/ 47بيش از .  کم می شودنمره  21/0هر غيبت 
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 مدیریت کيفيت آبمدیریت کيفيت آب :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس               

 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

4 
 

ت آب و فرمول اهميت و خواص آب، چرخه آب در طبيعت عوامل موثر در حرک 42-40

 کلی بيالن

 مطالعه قبلیحضور و  دکترمحسن اربابی

 مطالعه قبلیحضور و  " شمایی از وضعيت منابع آبی جهان و مقایسه آن با ایران 42-40  2

 مطالعه قبلیحضور و  " کيفيت طبيعی آبهاي زیر زمينی و سطحی 42-40  8

 مطالعه قبلیحضور و  " آب براي مصارف مختلف، تفریحی، آشاميدن، کشاورزي و صنعتی 42-40  1

 مطالعه قبلیحضور و  " تعریف آلودگی آب و منابع آلوده کننده آب 42-40  1

6 
 

مصرف کنندگان اکسيژن، نقش فاضالبهاي خانگی در آلودگی آب، سيستمهاي دفع  42-40

 زمينی، کنترل شيرابه هامواد زائد مایع و آلودگی آبهاي زیر

 مطالعه قبلیحضور و  "

 مطالعه قبلیحضور و  " تعيين نقش فاضالبهاي حيوانی در آلودگی آب 42-40  7

 مطالعه قبلیحضور و  " آلودگی آبهاي زیرزمينی در اثر فاضالبهاي کشاورزي 42-40  3

 مطالعه قبلیحضور و  " (نترل اتریفيکاسيونغنی شدن و عوامل موثر در ک)عوامل بيماریزا و مواد مغذي  42-40  8

 مطالعه قبلیحضور و  " آفت کشها( پاک کننده ها و فسفات ها)مواد آلی سنتزي  42-40  40

44 
 

نفت و مشتقات آن و آلودگی منابع سطحی و زیرزمينی، روشهاي کنترل و پاک  42-40

 کردن لکه هاي نفتی، تاتکهاي زیرزمينی و نشت خطوط لوله 

 مطالعه قبلیضور و ح "

 مطالعه قبلیحضور و  " آلودگی مواد شيميایی معدنی و کانيها، اسيدیته و شوري، آلودگی فلزات سنگين 42-40  42

 مطالعه قبلیحضور و  " آلودگی مواد رادیو اکتيو و آلودگی حرارتی 42-40  48

 مطالعه قبلیحضور و  " اصلخيزيحاصلخيزي  دریاچه ها و درجه بندي آنها بر اساس  درجه ح 42-40  41

 مطالعه قبلیحضور و  " ، روش محاسبه خودپاالییDOخود پاالیی رودخانه، منحنی افت  42-40  41

46 
 

، روش محاسبه خودپاالیی و حل مسائل DOادامه خود پاالیی رودخانه، منحنی افت  42-40

 نمونه

 مطالعه قبلیحضور و  "

 مطالعه قبلیحضور و  " با تکيه بر قوانين رایج ایران قوانين کنترل آلودگی 42-40  47

 مطالعه قبلیحضور و  " جمع بندي و رفع اشکال 42-40  43

 مطابق برنامه آموزش دانشكده بهداشت: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان:  

     الزامی می باشدجام تکاليف و پروژه هاي کالسی انمشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 


