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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            تصفيه فاضالب صنعتیتصفيه فاضالب صنعتی: : طرح دوره درسطرح دوره درس

  

 مهندسی بهداشت محيط پيوستهکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 9779773 تصفيه فاضالب صنعتی :نام و شماره درس

 9کالس  :محل برگزاري   95-97شنبه ساعت یک  :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 2 (:عملي/ نظري )د و نوع واحد تعدا

 ، ميکروبيولوژي محيط، فرآیندها و عمليات در بهداشت محيطشيمی محيط، تصفيه فاضالبهاي شهري :دروس پیش نیاز

 + 93-3333333797  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :نام مسئول درس

 وم پزشکی شهرکرددانشگاه عل :آدرس هيتمحر سیدرپ ،دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

   . تصفيه فاضالبهاي صنعتیخصوصيات، اثرات بهداشتی و زیست محيطی و اصول کمترل و دانشجویان با آشنائی 

استانداردهاي دفع پساب هاي صنعتی و روشههاي  ، بر محيط زیست اثرات فاضالبهاي صنعتیآشنایی با  :اهداف اختصاصي درس

   . و غلظت برخی از فاضالبهاي صنعتیپيش تصفيه و کاهش حجم 

در  –عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس ) :منابع اصلي درس

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

 

 .9339کتر محمد کا ظم رئوفی، دکتر محمدرضا مالردي، انتشارات مبتکران، چاپ اول، تصفيه آب و پسابهاي صنعتی، داصول  -9

دکتر ایوب ترکيان، محمدتقی جعفرزاده، شرکت شهرکهاي صنعتی : ، تاليف اکن فلدر، ترجمه 2و 9تصفيه فاضالبهاي صنعتی، جلدهاي  -2

 .9337با همکاري انتشارات هفت آسمان، 

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. 

 .پاور پوینت، فليم و یا سخنرانی جزوه، کليه مطالب ارائه شده در کالس به صورت -6

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

 ؛%(27)ارائه مقاله و یا مطالب علمی جدید در رابطه با موضوع درس  یا/ امتحانات در طول نيمسال و( الف

 %(.37)امتحان پایان نيمسال ( ب  

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

 برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 4/ 97بيش از .  نمره کم می شود 25/7هر غيبت 
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       تصفيه فاضالب صنعتیتصفيه فاضالب صنعتی :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
                                   

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 قبلی حضور و آمادگی دکترمحسن اربابی معرفی و طبقه بندي صنایع داراي اهميت از نظر آلودگی 97-95  9

 قبلی حضور و آمادگی " شناسایی خصوصيات کميت و کيفی فاضالبهاي صنعتی 97-95  2

3  97-95 

کنترل آلودگی صنعت شمل بحث در مورد روشهاي اقتصادي سياستهاي 

سودهاي مستقيم و غير مستقيم و غيرقابل )تخصيص منابع براي کنترل آلودگی 

 ...(لمس و 
 قبلی حضور و آمادگی "

4  97-95 
و ( رودخانه و آب زیر زمينی)وضع استاندارد براي کيفيت آب از منابع مختلف 

 اي خروجی از صنایعهوضع استانداردهاي دفع پساب
 قبلی حضور و آمادگی "

 قبلی حضور و آمادگی " نمونه برداري از فاضالیهاي صنعتی و تجزیه و تحيل نتایجروشهاي  97-95  5

6  97-95 
اثرات سوء فاضالبهاي صنعتی بر محيط زیست و تاسيسات جع آوري و تصفيه 

 فاضالب
 قبلی حضور و آمادگی "

 قبلی حضور و آمادگی " يد کننده فاضالب در واحدهاي صنعتیفرآیندهاي تول 97-95  7

 قبلی حضور و آمادگی " روشهاي تقليل حجم و غلظت در محل کارخانه 97-95  3

 قبلی حضور و آمادگی " یکنواخت سازي جریان فاضالب پيش از تصفيه 97-95  9

 قبلی دگیحضور و آما " روشهاي اساسی پيش تصفيه فاضالبهاي صنعتی 97-95  97

99  97-95 
آشنایی با تصفيه مهمترین فاضالبهاي صنعتی در : روشهاي اختصاصی تصفيه

 ...(پاالیش نفت، دباغی، نساجی، صنایع غذایی، کاغذسازي و )ایران 

" 
 قبلی حضور و آمادگی

92  97-95 
آشنایی با تصفيه مهمترین فاضالبهاي صنعتی در : روشهاي اختصاصی تصفيه

 ...(ش نفت، دباغی، نساجی، صنایع غذایی، کاغذسازي و پاالی)ایران 

" 
 قبلی حضور و آمادگی

 قبلی حضور و آمادگی " حذف مواد زائد جامد معلق، کلوئيدي و محلول آلی و معدنی 97-95  93

 قبلی حضور و آمادگی " روش انتخاب مناسبترین روش تصفيه فاضالب براي هر صنعت 97-95  94

 قبلی حضور و آمادگی " فاضالبهاي صنعتی به صورت مشترک با فاضالبهاي شهريتصفيه  97-95  95

 مطابق برنامه آموزش دانشكده: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

  باشد مادگی الزم قبل از شروع کالس الزامی میانجام تکاليف کالسی و آمشارکت گروهی دانشجویان در بحث کالسی و . 

  


