فرم معرفي دروس نظري و عملي – دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

سال تحصیلي :نيمسا ل دوم 7981 -89
نام و شماره درس :تصفيه فاضالبهای صنعتی  7117719رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسی ناپيوسته مهندسی بهداشت محيط
روز و ساعت برگزاري :سه شنبه ساعت 79-71

محل برگزاري :کالس 4

تعداد و نوع واحد (نظري  /عملي) 7 :واحد نظری
دروس پیش نیاز :شيمی محيط ،تصفيه فاضالبهای شهری
نام مسئول درس :دکتر محسن اربابی

تلفن و روزهاي تماس+89-9979999177 :

آدرس دفتر :دانشکده بهداشت

آدرس :دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

هدف كلي درس:

آشنائی دانشجویان با مراحل و چگونگی تصفيه فاضالبهای صنعتی.
اهداف اختصاصي درس :آشنایی با اثرات فاضالبهای صنعتی بر محيط زیست ،استانداردهای دفع پساب های صنعتی و روشهای
پيش تصفيه و کاهش حجم و غلظت برخی از فاضالبهای صنعتی.
منابع اصلي درس (:عنوان كتاب ،نام نويسنده  ،سال و محل انتشار  ،نام ناشر  ،شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس – در
صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد.

 -7اصول تصفيه آب و پسابهای صنعتی ،دکتر محمد کا ظم رئوفی ،دکتر محمدرضا مالردی ،انتشارات مبتکران ،چاپ اول.7997 ،
 -2تصفيه فاضالبهای صنعتی ،جلدهای 7و  ، 2تاليف اکن فلدر ،ترجمه :دکتر ایوب ترکيان ،محمدتقی جعفرزاده ،شرکت شهرکهای صنعتی
با همکاری انتشارات هفت آسمان.7997 ،
3- Strategies of Industrial and Hazardous Waste Management, Nelson Leonard Nemerow, Franklin
Aqardy, John Wiley & Sons, 1998.
4- Industrial Waste Treatment Hand book, Frank Woodard. Butter Worth, Heine Maun, 2001.
5- Industrial Water Pollution Control, Jr. W. Wesely, Eckenfelder, McGraw Hill, 1999.
 -6کليه مطالب ارائه شده در کالس به صورت جزوه ،پاور پوینت ،فليم و یا سخنرانی.
* نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي:

الف) امتحانات در طول نيمسال و ارائه مقاله و یا مطالب علمی جدید در رابطه با موضوع درس ()%27؛
ب ) امتحان پایان نيمسال (.)%97
سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس:

هر غيبت  7/21نمره کم می شود .بيش از  4 /71برابر مقررات آموزشی عمل می گردد
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فرم معرفي دروس نظري و عملي – دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
معاونت آموزشي – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

سال تحصیلي :نيمسا ل دوم 7981 -89
جدول زمان بندي ارائه برنامه درس :تصفيه فاضالبهای صنعتی کارشناسی ناپيوسته 7واحد
آمادگي الزم دانشجويان قبل

رديف

ساعت

عنوان

مدرس

7

9-77

تقسيم بندی صنایع ،ميزان آب مصرفی آنها و توليد فاضالب

دکترمحسن اربابی

حضور و آمادگی ذهنی

2

9-77

ویژگيهای کمی و کيفی فاضالبهای صنایع کشور

"

حضور و آمادگی ذهنی

9

9-77

مقررات دفع پسابهای صنعتی در شبکه فاضالبروهای شهری
(مزایا و معایب)

"

از شروع كالس

حضور و آمادگی ذهنی

4

9-77

روشهای کاهش حجم فاضالبهای صنعتی

"

حضور و آمادگی ذهنی

1

9-77

روشهای کاستن غلظت فاضالبهای صنعتی

"

حضور و آمادگی ذهنی

6

9-77

روشهای پيش تصفيه فاضالبهای صنعتی

"

حضور و آمادگی ذهنی

1

9-77

9

9-77

آشنایی با تصفيه فاضالبهای نساجی ،دباغی ،پتروشيمی و
نفت ،قندسازی ،کاغذ سازی و مواد غذایی و غيره
آشنایی با روشهای حذف مواد جامد معلق ،مواد جامد
کلوئيدی ،مواد جامد محلول معدنی وآلی

"
"

حضور و آمادگی ذهنی
حضور و آمادگی ذهنی

تاريخ امتحان پايان ترم :مطابق برنامه آموزش دانشکده بهداشت
ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان :
مشارکت گروهی دانشجويان در بحث کالسی و انجام تکالیف کالسی و آمادگی الزم قبل از شروع کالس الزامی می باشد.
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