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 دانشکده
 یقالب نگارش طرح درس ترم

 

  بهداشت محيط پيوستهکارشناسی  5ترم  مخاطبان: آب تصفيه: عنوان درس

 2-4شنبهدو :يربه سوالات فراگ ییساعت پاسخگو  2 سهم استاد از واحد(: یا) :تعدادواحد

  سویدکتر سيد عليرضا مومدرس:         01تا  8 :ساعتشنبه دو روز :   زمان ارائه درس:

 عمليات در بهداشت محيط و  ايندهافر – شيمی محيط – محيطميكروبيولوژي  :پيش نيازدرس و 

  هدف کلی درس:

 تصفيه آب و شناسایی اصول طراحی واحدها و بيولوژیکی شيميایی، با انواع روش های فيزیکیدانشجویان  آشنایی

 

 اهداف کلی جلسات)جهت هر جلسه یک هدف(:

 بر منابع تامين آب  یو مرور یدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیابمقآشنایی با  -0

 بر تصفيه آب  یآب شرب در جهان و ایران، مقدمه ا یدرخصوص استانداردها یکلياتآشنایی با -2

 آبگيرها، آشغالگيری ی،تصفيه مقدماتیادگيری ـ 3

 نشينی و انواع آنتهیادگيری عمليات  -4 

 (یحذف مواد معلق و کلوئيد)انعقاد و لخته سازیادگيری روند و فرایند  -5

 فرآیند فيلتراسيون و انواع فيلترهایادگيری -6

 یشيميای یو رسوب ده ییتصفيه شيميایادگيری  -7

 تصفيه آب یغشای یو روش ها یتبادل یونفرایند یادگيری-8

 اسمز معکوس و الکترودیاليز در تصفيه آبیادگيری فرایند  -9

 حذف آهن، منگنز و نيترات های یاد گيری روش -01

 THMsو  VOCsنظير  یدر تصفيه آب، حذف رنگ، بو و ترکيبات آل یو فلوئور زدای یفلوئور زنیادگيری روش -00

 یبه خصوص کلرزن یمختلف گندزدای یروش هایادگيری  -02 

 منابع آب  یاصول تصفيه و بهسازشنایی با آ -03

 بازدید از تصفيه خانه آب -04

 ائه سمينار ار -05

 آب گزارش بازدید تصفيه خانهپخش فيلم و ارائه  – 06

 پرسش و پاسخ  -07

 

 اهداف ویژه به تفکيک اهداف کلی هر جلسه:

 بر منابع تامين آب یو مرور یمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیاب جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 کند. يانراً باهميت و ضرورت تصفيه آب را مختص.0

 سرفصل درس را ليست نماید..2

 کند. ياناهداف درس را مختصراً ب .3

 کند. ياندرس را ب یو فرع یمنابع اصل.4

 کند. ياناهميت و ضرورت مشارکت در آموزش درس  را ب.5
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 کند. يانرا ب یاهميت و ضرورت ارزشياب.6

 کند. ياناصطلاحات و تعاریف مربوط به منابع آب را ب.7

 کند. يانتوجه انسان به مدیریت منابع آب و تصفيه را ب یخچهتار.8

 کند. يانمربوطه ب ياتانواع منابع آب را  با توجه به خصوص.9

 

 بر تصفيه آب  یآب شرب در جهان و ایران، مقدمه ا یدرخصوص استاندارد ها یکليات جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را بيان نماید. یآشاميدن آب یکيفيت فيزیک.0 

 را بيان نماید. یآب آشاميدن یکيفيت شيميای.2

 را بيان نماید.  یآب آشاميدن یبوکيفيت ميکر.3

 را بيان نماید. یآب آشاميدن یو بين الملل یمل یاستانداردها.4

 سرانه مصرف آب در ایران و دنيا را بيان نماید..5

 ( را بيان نماید. یو کشاورز ی، خانگ یمختلف )صنعت یمصارف آب در بخش ها.6

 در خصوص وضعيت تصفيه آب در ایران را بيان نماید. یاطلاعات مناسب.7

 

 آبگيرها، آشغالگيری ی،تصفيه مقدمات  جلسه سوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  

 بيان نماید.را آب  یو اصطلاحات مربوط به تصفيه مقدمات يممفاه.0

 را بيان نماید. یو سطح یزیر زمين یدر خصوص تصفيه آب ها یاسباطلاعات من.2

 در خصوص انواع تصفيه و انتخاب روش تصفيه را ارائه نماید. یاطلاعات مناسب.3

 در خصوص انواع آبگير و اهداف کاربرد آن را بيان نماید. یاطلاعات مناسب.4

 آنها را ارائه نماید. یموثر بر طراح یدر خصوص انواع آشغالگير و  پارامتر ها یاطلاعات مناسب.5

 

 نشينی و انواع آنته  جلسه چهارم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 بيان نماید. یو انواع آن را به خوب یته نشين یفتعر.0

 نوع اول و دوم را بطور کامل توضيح دهد. یبخصوص ته نشين ی. فرآیند ته نشين2

 را ذکر نماید. یبر فرآیند ته نشينحاکم  یمعادلات و پارامترها.3

 انواع زلال ساز را بيان نماید. یموءثر بر طراح یپارامترها و مبان.4

 

 (یحذف مواد معلق و کلوئيد)انعقاد و لخته سازجلسه پنجم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 تعریف مواد کلوئيد را بيان نماید. .0

 سيستم کلوئيد را بيان نماید..2

 و ترسيب را ارائه نماید. یعریف انعقاد، لخته سازت.3
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 یند انعقاد را بيان نماید.افر یمکانيسم و طراح.4

 واحد اختلاط سریع و آرام را انجام دهد. یطراح.5

 را بيان نماید. یفرآیند لخته ساز ی. مکانيسم و طراح6

 با انواع و خصوصيات مواد منعقد کننده آشنا گردد..7
 

 یند فيلتراسيون و انواع فيلترهاافر جلسه ششم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 و اهداف فيلتراسيون را بيان نماید.  یتئور.0

 انواع فيلترها را بيان نماید..2

 آن را بيان نماید. یطراح یکند و مبان یشن یمکانيزم صاف.3

 آن را بيان نماید. یطراح یتند و مبان یشن یمکانيزم صاف.4

 .ها را بيان نماید یانواع دیگر صاف یانيسم و طراحمک.5

 

 یشيميای یو رسوب ده ییتصفيه شيمياجلسه هفتم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 و اثرات آنها را بيان نماید.  یانواع سخت.0 

 را بيان نماید.  یگير یو اهداف سخت یتئور.2

 يان نماید:برا  یگير یانواع فرآیند سخت یمکانيسم و طراح.3

 با آهک یگير یسخت-

 کربنات سدیم -با آهک یگير یسخت-

 با سود سوزآور یگير یسخت-

 

 تصفيه آب یغشای یو روش ها یتبادل یون جلسه هشتم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را بيان نماید.  یتعویض یون یتاریخچه و تئور.0

 توضيح دهد.  را نام برده و یتعویض یون یانواع رزین ها.2

 را بيان نماید. یتعویض یون یانواع رزین ها یمکانيسم و طراح.3

 را بيان نماید. یتعویض یون یرزین ها یاحيا یانواع روش ها یمکانيسم و طراح.4

 

 اسمز معکوس و الکترودیاليز در تصفيه آب جلسه نهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 س و الکترودیاليز در تصفيه آب را بيان نماید. اسمز معکو یتاریخچه و تئور.0

 کاربرد اسمز معکوس و الکترودیاليز در تصفيه آب را بيان نماید. .2

 اسمز معکوس و الکترودیاليز را در تصفيه آب بيان نماید. یانواع واحد ها ی. مکانيسم و طراح3
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 ذف آهن، منگنز و نيترات ح جلسه دهم:

 اهداف ویژه

 تواند:انشجو باید بد

 خصوصيات آهن، منگنز و نيترات را بيان نماید. .0

 انواع منابع ورود آهن، منگنز و نيترات به منابع آب را بيان نماید. . 2

 آهن، منگنز و نيترات را بيان نماید. یو زیست محيط یاثرات بهداشت.3

 آهن، منگنز و نيترات در آب را بيان نماید. یاستانداردها.4

 حذف آهن، منگنز و نيترات را بيان نماید. یش هاانواع رو.5

 

 THMsو  VOCsنظير  یدر تصفيه آب، حذف رنگ، بو و ترکيبات آل یو فلوئور زدای یفلوئور زن جلسه یازدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را بيان نماید.  THMsو  VOCsنظير  یخصوصيات فلوئور ، رنگ ، بو، ترکيبات آل.0

 به منابع آب را بيان نماید.  THMsو  VOCsنظير  یبع ورود فلوئور ، رنگ ، بو، ترکيبات آلمنا  .2

 را بيان نماید. THMsو  VOCsنظير  یفلوئور، رنگ، بو، ترکيبات آل یو زیست محيط یاثرات بهداشت.3

 را بيان نماید. THMsو  VOCsنظير  یفلوئور، رنگ، بو، ترکيبات آل یاستانداردها.4

 بيان نماید.را  THMsو  VOCsنظير  یحذف فلوئور، رنگ، بو، ترکيبات آل یانواع روش ها.5

 

 یبه خصوص کلرزن یمختلف گندزدای یروش ها جلسه دوازدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را بيان نماید.  یگندزدای یتعریف و تئور.0

 را توضيح دهد.  یگندزدای یانواع روش ها.2

 و نحوه انتخاب گندزدا را بيان نماید. یموثر بر گندزدای یامترهاپار.3

 با کلر را بيان نماید. یگندزدای یطراح یمبان.4

 با ازن را بيان نماید. یگندزدای یطراح یمبان.5

 را بيان نماید. UVبا  یگندزدای یطراح یمبان.6

 

 منابع آب  یاصول تصفيه و بهساز جلسه سيزدهم:

 اهداف ویژه

 شجو باید بتواند:دان

 انواع منابع آب را بيان نماید. .0

 چشمه را توضيح دهد.  یبهساز یروش ها.2

 چاه آب را توضيح دهد. یبهساز.3

 قنات و آب انبار را بيان نماید. یحفر و بهساز یروش ها.4

 تصفيه در مقياس کوچک را بيان نماید. یانواع روش ها یو راه انداز یطراح .5

 

 بازدید از تصفيه خانه آب ردهم:جلسه چها

 اهداف ویژه
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 دانشجو باید بتواند: 

 تصفيه خانه را توضيح دهد.  یو فرآیند یعمليات یواحد ها .0

 جریان تصفيه را بيان نماید.  یطراح یمبان .2

 

 ارائه سمينار   جلسه پانزدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش نماید. مراحل تهيه یمطابق با اصول علم -0

 اقدام به تهيه و ارائه سمينار نماید. ی،مطابق با اصول علم -2

 

 آب گزارش بازدید تصفيه خانهپخش فيلم و ارائه   جلسه شانزدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 .مباحث مطرح شده در فيلم را به طور کامل بازگو و تحليل نماید-0

 مراحل تصفيه در تصفيه خانه را به طور کامل و با جزئيات در بحث گروهی بازگو نماید.-2

 

 پرسش و پاسخ جلسه هفدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 

 را حل نماید. درس مختلف مباحث از شده مطرح مسائل -0

 منابع:

انتشـارات  "جلـد اول -مهندسی محـيط زیسـت "سيروس ابراهيمیو  نژاد محمد علی کی.روو، ج. جوبانوگلاس، ترجمه ه س پوی، د.ر -0

 . 0393دانشگاه صنعتی سهند،

 0382، سه استاد  :ناشر "مقررات گندزدایی آب و بهره برداری از گندزداها" فروغ واعظی، عبدالمطلب صيدمحمدی-2

 .0389، مبانی تصفيه آب، انتشارات ارکان، اصفهان "پيکری ، محمود؛ مهربانی ارجمند  -3

 . 0380انتشارات شرکت سروش سپاهان، تهران، چاپ اول  "تصفيه آب "عليپور، ولی؛ بذرافشان ، ادریس -4

5- Stephen J. Randtke, Michael B. Horsley, “Water Treatment Plant Design”, Fifth Edition, AWWA, 

American Society of Civil Engineers, McGraw-Hill, 2005.  
6-Susumu Kawamura, Integrated Design of Water Treatment Facilities, AWWA, Water Treatment 

2nd Edi. Murry, F. 2000. 

7. John C. Crittenden, R. Rhodes Trussell, David W. Hand, Kerry J. Howe and George 

Tchobanoglous. Water treatment (principals and design) MWH, willy.2012   

 
 

 روش تدریس)آموزش(:

 سخنرانی -0

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت -2

 پخش فيلم  -3

 پرسش و پاسخ -4

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA+%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%DB%8C&select-author=author-exact
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 ببازدید از تصفيه خانه آ -5

 حل مسأله -6

 وسایل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور .0

 وایت برد .2

 کامپيوتر .3

 تجهيزات آزمایشگاهی .4

 

 یا سنجش دانشجو: ینحوه ارزیاب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// 5 کتبی کوئيز

  مطالب % 51عد از اتمام ب 21 کتبی ترم آزمون ميان 

   51 کتبی آزمون پایان ترم

 حضور فعال در کلاس
 شرکت در کلاس

 شرکت در بحث گروهی 

 پرسش و پاسخ

5   

 

 ارائه پروژه
  01 پروژه  یارائه شفاه

 طول دورهدر 

 

 تهيه گزارش با فرمت مقاله
01 

های رایندائه کار فناورانه در خصوص فدر صورت ار ارائه کار فناورانه

 درصد نمره امکان پذیر است. 51تصفيه آب تا 

  در طول دوره

 

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع سر کلاس .0

 کلاس  یشرکت در بحث ها .2

 ارائه شده یناتتمر انجام .3

 ترم ياندر امتحان م شرکت .4

 ترم یاندر امتحان پا شرکت .5

 ارائه پروژه .6

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               مدرس:  ینام و امضا

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 

 آب تصفيه: جدول زمانبندی درس

 01تا  8شنبه ساعت دو روز و ساعت جلسه :
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

0 
2/7/97 

 
 دکتر موسوی بر منابع تامين آب یو مرور یمقدمه، ارائه سرفصل درس، روش ارزیاب 
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2 
 یدکتر موسو بر تصفيه آب یآب شرب در جهان و ایران، مقدمه ا یصوص استاندارد هادرخ یکليات 9/7/97

 یدکتر موسو آبگيرها، آشغالگيری ی،تصفيه مقدمات 06/7/97 3

 یدکتر موسو نشينی  و انواع آنته 23/7/97 4

5 
31/7/97 

 یدکتر موسو (یحذف مواد معلق و کلوئيد)انعقاد و لخته ساز

 یدکتر موسو يلتراسيون و انواع فيلترهافرآیند ف 7/8/97 6

 یدکتر موسو یشيميای یو رسوب ده ییتصفيه شيميا 04/8/97 7

 یدکتر موسو تصفيه آب یغشای یو روش ها یتبادل یون 20/8/97 8

 یدکتر موسو اسمز معکوس و الکترودیاليز در تصفيه آب 28/8/97 9

 یدکتر موسو حذف آهن، منگنز و نيترات 5/9/97 01

 یدکتر موسو THMsو  VOCsنظير  یدر تصفيه آب،  حذف رنگ ، بو و ترکيبات آل یو فلوئور زدای یفلوئور زن 02/9/97 00

 یدکتر موسو یبه خصوص کلرزن یمختلف گندزدای یروش ها 09/9/97 02

 یدکتر موسو انبار( چشمه، چاه ، قنات و آب یمنابع آب در اجتماعات کوچک ) بهساز یاصول تصفيه و بهساز 26/9/97 03

 یدکتر موسو بازدید از تصفيه خانه آب 3/01/97 04

 یدکتر موسو ارائه سمينار  01/01/97 05

 یدکتر موسو پرسش و پاسخ آب و گزارش بازدید تصفيه خانهپخش فيلم و ارائه  07/01/97 06

 دکتر موسوی جلسه امتحان 22/01/97  07

 

 


