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 فرایندها و طراحی –های نوین تصفیه آبروش عنوان درس:

 مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی اول دانشجویان ترم مخاطبان:
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سید غالمرضا و دکتر  واحد( 5/1) دکتر مقداد پیرصاحب دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مدرس:

 واحد( 5/0) مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی موسوی

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 لی درس :ف کده

های فرآیندهای نوین تصفیه آب آشنایی و تسلط کامل پیدا کند، به دانشجو در پایان درس باید با اصول و تئوری

سازی صحیحی در انتخاب های نوظهور بتواند تصمیمصورتی که در برخورد با چالش کیفیت آب ناشی از آالینده

 فرآیند مناسب داشته باشد.

 هداف کلی جلسات: ا
 های موجوداستانداردهای کیفی آب آشامیدنی و ضرورت بکارگیری نوین تصفیه آب و ارتقای سیستم توالتح -1

 اصول مهندسی فرایند در تصفیه آب  -2

 فرآیندهای جداسازی -

 طراحی فرایند -

 موازنه جرمانتقال جرم،  -

 طراحی راکتورها، سینتیک واکنش  -

  ادل یونیبهای جذب سطحی و تفرایند -

 ای بر پدیده جذب، اصول فرآیند جذبمقدمه -

 ها و سینتیک و ترمودینامیک برای توصیف فرآیند جذبتوسعه ایزوترم -

 سازی مجدد کربن فعالتولید، استفاده مجدد و فعال -

 یابی تکنولوژی تعویض یون، تعادل در فرآیند تعویض یونیارز -

 های تعویض یونیسینتیک -

 سنتز و تولید مدیای تعویض یون -

 یون ضمطالعه موردی طراحی فرآیند تعوی -

 شاییغ فرایندهای -3

 غشاء علمیتعریف  -

 های انتقال و عبور مواد از غشاءمکانیزم -



 های عبوری از غشاءهیدرولیک جریان -

 هاغشا بندیطبقه -

 های مواد بکار رفته در تولید غشاءویژگی -

 های ظاهری غشاهاشکل -

 پالریزاسیون غلظتی و گرفتگی غشاء کنترل گرفتگی غشاء -

 اثر عوامل مختلف بر سطح غشاء -

 در تصفیه آب UF, MF, NF, RO کاربردهای اختصاصی غشاهای -

 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته -4

 ای بر اکسیداسیون پیشرفتهمقدمه -

 رد ازن در تصفیه آبکارب -

 پراکسید هیدروژن / ازن برای تصفیه آب -

 / پراکسید هیدروژن UVفرایند -

 / ازن UV فرایند -

 فرایند فنتون -

 سونولیز -

 اصول نانوفناوری در تصفیه آب -5

 گیری فرایندهای نانوهای نانو، تاریخچه شکلتعریف سیستم -

 های نانو در تصفیه آببندی سیستمتقسیم -

 ها در تصفیه آبدی کاربردهای اختصاصی آنبنهنانوذرات، طبق -

 ها در تصفیه آبها و کاربردهای اختصاصی آنهای سنتز نانوکاتالیستها، تئوری روشنانوکاتالیست -

 ها در تصفیه آبها و کاربردهای اختصاصی آنهای سنتز نانوکامپوزیتها، تئوری روشنانوکامپوزیت -

 ها در تصفیه آبو کابرد اختصاصی آنها ها، تئوری سنتز نانوتیوبنانوتیوب -

 های ساختاری و ترکیب نانوموادهای تشخیص دهنده ویژگیمعرفی دستگاه -

 هامحیطی و بهداشتی نانومواد و رعایت اصول اخالقی مرتبط با آناثرات زیست -

 ها در تصفیه آبهای نوین گندزدایی و کاربرد آنسیستم -6

 های تصفیه پیشرفتهسایر روش -7

  های خاصدهالینحذف آ

سلتیوم و کرم( و نوظهور آرسنیک،نیترات، فلوراید، ، غیر معمول )منگنز(و  )آهنهای معمول آالینده -

 بهداشتی و غیر(-)رادیوکلوئیدها، داروها و محصوالت آرایشی

 حذف محصوالت جانبی گندزدایی -

 های غیر متعارف تصفیه آبروش -8

 زدایینمک

 Multistage Flash Distillation)) ایتقطیر چند مرحله -

 ( Multieffect Distillation)تقطیر چند اثر  -



 (Vapor Compression) تراکم بخار -

 (Solar Desalination) زدایی خورشیدینمک -

  زداییالکترودیالیز برای نمک -

 (Elecrodialysis Reversal) الکترودیالیز معکوس -

 زدایی الکتریکییون -

 ریکنترل خوردگی و رسوبگذامدیریت  -9

 اختصاصی زدایش بو و طعمهای یستمس -01

-ها، ارزیابی هیدرولیکی، اثرات زیست محیطی تصفیهریزی پروژه، تجزیه و تحلیل هزینهمدیریت و برنامه -00

 فرایند کنترل، استراتژی آب خانه

 های نوین تصفیه آبسیستم ریزیمدیریت برنامه -02

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 اول:هدف کلی جلسه 
 ارایه هدف کلی درس و طرح درس -1

های تحوالت استانداردهای کیفی آب آشامیدنی و ضرورت بکارگیری نوین تصفیه آب و ارتقای سیستم -2

 موجود

 اهداف ویژه جلسه اول

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.را هدف کلی درس   -1

 نام ببرد.را های نوین تصفیه آب سیستماجزای طرح درس   -2

 المللی و کشوری را توضیح دهد.ستانداردهای کیفی آب آشامیدنی در سطح بینت اتحوال -3

 را تحلیل نماید. هاخانههای نوین تصفیه آب در مرحله مطالعات تصفیهضرورت بکارگیری سیستم -4

 را تحلیل نماید.های نوین سیستم به موجود تصفیه آب هایستمضرورت ارتقای سی -5

 :دوم هدف کلی جلسه
 فرایند در تصفیه آب  ندسیاصول مه

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد 
  اجزای آالینده آب را با ذکر مثال نام ببرد.بندی فرآیندهای جداسازی طبقه -1

 را تشریح نماید. مبانی طراحی فرایندی واحدهای تصفیه آب -2

 . آالینده آب را با ذکر مثال تحلیل نماید موازنه جرمی موادمدل  -3

 مواد آالینده آب را با ذکر مثال تحلیل نماید. نتقال جرما -4

 را توضیح دهد. مفهوم سینتیک شیمیایی -5

 را با ذکر معادالت مربوطه توضیح دهد. هامفهوم سرعت واکنش -6

 را با بیان روابط آنها، توضیح دهد. هاتاثیر عوامل موثر بر سرعت واکنش -7

 له بیان نماید.مسئ های شیمیایی را با حلترمودینامیک واکنش  -8

 را در جریان پیوسته و ناپیوسته طراحی نماید. راکتورها -9

 با ذکر مثال توضیح دهد. در تصفیه آبرا کاربرد راکتورها  -11



 :سوم هدف کلی جلسه
 فرایند جذب سطحی

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد. تعریف و اصطالحات فرایند جذب سطحی  -1

 ها را توضیح دهد.برای حذف آالینده دهای فرایند جذب سطحیربراک -2

 جاذب را توضیح دهد. ساخت، احیا و فعال سازی مجددمراحل   -3

 دهد. توسعهرا ایزوترم و معادالت جذب سطحی  -4

 سینتیک و ترمودینامیک فرآیند جذب را بیان نماید. -5

، درصد رطوبت، دانسیته، مقدار مالسبری ن فعال پودری از قبیل عدد یدین، شاخص رنگبوصیات کرصخ -6

 را ذکر مثال بیان نماید. خاکستر، سایزبندی

 را با ذکر مثال توضیح دهد. فاکتورهای موثر بر کارکرد کربن فعال پودری و گرانولی -7

 را با حل مسئله تحلیل نماید.برداری استفاده از کربن فعال پودری در واحدهای مورد بهره -8

 را با حل مسئله تحلیل نماید.راکتورهای غشایی در  کاربرد کربن فعال پودری -9

 را ترسیم و محاسبه نماید. منحنی شکست و زمان تماس بستر خالی در کربن فعال گرانولی  -11

 را با ترسیم شکل توضیح دهد. اشکال راکتورهای جاذب سطحی  -11

 نماید. طراحیرا برای حذف یک آالینده خاص جاذب سطحی   -12

 را بیان نماید. انولیل گرهای احیای کربن فعاروش  -13

 را ترسیم شکل توضیح دهد. برداری کربن فعال گرانولیبهرههای روش  -14

 را با حل مسئله تحلیل نماید. های ستون کوچک مقیاس سریعتست  -15

 :چهارم هدف کلی جلسه
 تبادل یونی فرآیند

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 زین را توضیح دهد.ریی شیمیاخصوصیات فیزیکی و  -0

 را بیان و آن را توضیح دهد. ظرفیت و احیای رزین  -2

 را توضیح دهد.تعادل در فرآیند تعویض یونی   -3

 دهد. توسعه تعادل تبادل یونیمعادالت  -4

 های تعویض یونی را توضیح دهد.سینتیک -5

 تکنولوژی تعویض یون را ارزیابی نماید. -6

 بیان نماید.به کاربرد مشخص آن وجه با ترا سنتز و تولید مدیای تعویض یون  -7

 را برای یک آالینده و یا ناخالصی خاص انجام دهد. طراحی یک سیستم تبادل یونی -8

 را توضیح دهد. های احیا فرایند تبادل یونیروش -9

 را بیان نماید. های تصفیه و دفع مواد محلول احیاگر مصرفیروش -01

 :پنجم جلسههدف کلی 



 شاییغهای طراحی و کاربرد سیستم

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را بیان نماید. تعریف علمی غشاء -0

 را توضیح دهد. های انتقال عبور مواد از غشاءمکانیزم  -2

 را بیان نماید. های عبوری از غشاءهیدرولیک جریان -3

 را نام ببرد.بندی غشاها طبقه -4

 ح دهد.یتوضرا  های مواد بکار رفته در تولید غشاءویژگی -5

 را توصیف نماید. های ظاهری غشاهاشکل -6

 را توضیح دهد.جریان عبوری از غشا  -7

 را تشریح نماید. مقاومت غشاء -8

 را توضیح دهد. پالریزاسیون غلظت و گرفتگی غشاء -9

 را بیان نماید. غشاء های کنترل گرفتگیروش  -01

 را تشریح نماید. اثر عوامل مختلف بر سطح غشاء -00

 را توضیح دهد. در تصفیه آبRO, NF,MF,UF  اهایکاربرد اختصاصی غش -02

 را توضیح دهد. شده دفع آب تغلیظهای روش -03

 :ششم هدف کلی جلسه

 فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 

 :ششماهداف ویژه جلسه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه کاربرد اکسیداسیون پیشرفته را بیان نماید. -0

 را توضیح دهد. رفتهتعریف اصطالح اکسیداسیون پیش -2

 کاربرد اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب را توضیح دهد. -3

 های اکسیداسیون پیشرفته را نام ببرد.انواع روش -4

 ها از آب را توضیح دهد.مکانیزم اکسیداسیون پیشرفته در حذف آالینده -5

 عوامل موثر بر اکسیداسیون پیشرفته را نام ببرد. -6

 ماید.ان نکاربرد ازن در تصفیه آب را بی -7

 کاربرد و مکانیزم فرایند پراکسید هیدروژن / ازن در تصفیه آب را توضیح دهد. -8

 / پراکسید هیدروژن در تصفیه آب را بیان نماید. UVفرایند کاربرد و مکانیزم -9

 / ازن در تصفیه آب را بیان نماید. UV کاربرد و مکانیزم -01

 فنتون در تصفیه آب را بیان نماید. کاربرد و مکانیزم -00

 سونولیزدر تصفیه آب را بیان نماید.فرایند رد و مکانیزم کارب -02

 تشکیل محصوالت جانبی فرایند اکسیداسیون پیشرفته را توضیح دهد. -03



 :هفتم هدف کلی جلسه
 اصول نانوفناوری در تصفیه آب 

 :هفتماهداف ویژه جلسه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 کاربرد آن در تصفیه آب را توضیح دهد.بر  گیری فرایندهای نانو با تاکیدتاریخچه شکل -0

 های نانو را تعریف نماید.سیستم -2

 بندی نماید.تقسیمهای نانو در تصفیه آب سیستم -3

 نانوذرات را تعریف نماید. -4

 بندی نماید.نانوذرات را طبقه -5

 های آب را توضیح دهد.مکانیزم نانوذرات در حذف آالینده -6

 آب را بیان نماید.فیه کاربردهای اختصاصی نانوذرات در تص  -7

 ها را توضیح دهد.نانوکاتالیست -8

 ها را بیان نماید.های سنتز نانوکاتالیستتئوری روش -9

 ها در تصفیه آب را بیان نماید.کاربردهای اختصاصی نانوکاتالیست -01

 :هشتم هدف کلی جلسه
 ادامه اصول نانوفناوری در تصفیه آب

 :هشتم هدف کلی جلسه

 :دباش در پایان دانشجو قادر
 ها را توضیح دهد.نانوکامپوزیت -0

 ها را بیان نماید.های سنتز نانوکامپوزیتتئوری روش -2

 ها در تصفیه آب را بیان نماید.کاربردهای اختصاصی نانوکامپوزیت -3

 ها را توضیح دهد.نانوتیوب -4

 ها را بیان نماید.های سنتز نانوتیوبتئوری روش -5

 ب را بیان نماید.یه آها در تصفکاربردهای اختصاصی نانوتیوب -6

 های ساختاری و ترکیب نانومواد را نام ببرد.های تشخیص دهنده ویژگیدستگاه -7

 های ساختاری و ترکیب نانومواد را توضیح دهد.های تشخیص دهنده ویژگیکاربرد دستگاه -8

 محیطی و بهداشتی احتمالی نانومواد را توضیح دهد.اثرات زیست -9

 ومواد را بیان نماید.نان اصول اخالقی در کاربرد و دفع -01

 :نهم هدف کلی جلسه
 ها در تصفیه آبهای نوین گندزدایی و کاربرد آنسیستم

 :نهماهداف ویژه جلسه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع گندزداها در تصفیه آب را نام برده و کاربرد هر یک را توضیح دهد. -1



 نحوه انتخاب سیستم گندزدایی را توضیح دهد. -2

 در فرایند گنذدرایی با حل یک مسئله تعیین نماید. را  ستما زمان -3

 ملزومات پایش گندزدا را توضیح دهد. -4

 مقررات محصوالت جانبی گندزدایی را بیان نماید. -5

 حل یک مسئله طراحی نماید.با را   سیستم گندزدایی با گاز کلر -6

 تجهیزات سیستم گندزدایی با گاز کلر را نام ببرد. -7

 های آب کلر را حل یک مسئله طراحی نمایدحلولبا مسیستم گندزدایی  -8

 های آب کلر را نام ببرد.تجهیزات سیستم گندزدایی با محلول -9

 مانده را تشریح نماید.آناالیزر کلر باقی -10

 سیستم گندزدایی با دی اکسید کلر را حل یک مسئله طراحی نماید. -11

 سیستم گندزدایی با ازن را حل یک مسئله طراحی نماید. -12

 را توضیح دهد. پرتو فرابنفشزدایی با گند اصول -13

 را توضیح دهد. پرتو فرابنفشگندزدایی با  کاربرد -14

 را نام ببرد. پرتو فرابنفشگندزدایی با تجهیزات  -15

 را توضیح دهد. پرتو فرابنفشگندزدایی با کیفیت آب واثرات تصفیه بر  -16

 را حل یک مسئله طراحی نماید پرتو فرابنفشگندزدایی با سیستم  -17

 را توضیح دهد. پرتو فرابنفشگندزدایی با برداری و نگهداری از سیستم اندازی، بهرهآزمایش، راه، ختسا -18

 گندزدایی آب را توضیح دهد. غیرمتعارفهای سایر روش -19

 :دهم هدف کلی جلسه
  های خاصحذف آالینده

رم( و نوظهور و ک سلتیومآرسنیک،نیترات، فلوراید، ، غیر معمول )منگنز(و  )آهنهای معمول آالینده -

 بهداشتی و غیر(-)رادیوکلوئیدها، داروها و محصوالت آرایشی

 حذف محصوالت جانبی گندزدایی -

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 های متعارف، غیرمتعارف و نوظهور توضیح دهد.آالیندهاصطالح  -1

 نماید.ریح راهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف آهن و منگنز را تش -2

 های مختلف کاهش و یا حذف آهن و منگنز از منابع آبی را طراحی نماید.روش -3

 راهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف آرسنیک را تشریح نماید. -4

 های مختلف کاهش و یا حذف آرسنیک از منابع آبی را طراحی نماید.روش -5

 ید.را تشریح نما نیتراتراهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف  -6

 از منابع آبی را طراحی نماید. نیتراتهای مختلف کاهش و یا حذف روش -7

 را تشریح نماید. فلورایدراهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف  -8

 از منابع آبی را طراحی نماید. فلورایدهای مختلف کاهش و یا حذف روش -9

 را تشریح نماید. سلنیومراهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف  -10



 از منابع آبی را طراحی نماید. سلنیومتلف کاهش و یا حذف مخی هاروش -11

 را تشریح نماید. کرومراهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف  -12

 از منابع آبی را طراحی نماید. کرومهای مختلف کاهش و یا حذف روش -13

حصوالت م و های و نوظهور )رادیوکلوئیدها، داروهاآالینده راهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف -14

 را تشریح نماید. بهداشتی و غیر(-آرایشی

-های و نوظهور )رادیوکلوئیدها، داروها و محصوالت آرایشیآالیندههای مختلف کاهش و یا حذف روش -15

 را از منابع آبی را طراحی نماید. بهداشتی و غیر(

 د.را تشریح نمای محصوالت جانبی گندزداییراهبردهای تصفیه برای کاهش و یا حذف  -16

 از منابع آبی را طراحی نماید. محصوالت جانبی گندزداییهای مختلف کاهش و یا حذف روش -17

 :یازدهم هدف کلی جلسه

 زدایینمک -های غیر متعارف تصفیه آبروش

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ها را توضیح دهد.زدایی آبنمکهدف از  -0

 ها را نام ببرد.بآ زدایی ازنمکهای مختلف شرو -2

 زدایی آب را تعریف دهد.در نمک Multistage Flash Distillation)) ایفرایند تقطیر چند مرحله -3

 زدایی آب را بیان نماید.در نمک Multistage Flash Distillation)) ایآوری تقطیر چند مرحلهفن -4

 زدایی را نام ببرد.در نمک Multistage Flash Distillation)) ایعوامل موثر بر فرایند تقطیر چند مرحله -5

 زدایی آب را تعریف دهد.در نمک ( Multieffect Distillation)فرایند تقطیر چند اثر  -6

 زدایی آب را بیان نماید.در نمک ( Multieffect Distillation)آوری تقطیر چند اثر فن -7

 زدایی را نام ببرد.در نمک ( Multieffect Distillation)عوامل موثر بر فرایند تقطیر چند اثر  -8

 را تعریف دهد.تولید آب شیرین در  (Vapor Compression) راکم بخارتفرایند  -9

 را بیان نماید.تولید آب شیرین در  (Vapor Compression) تراکم بخارآوری فن -01

 .را نام ببردتولید آب شیرین در  (Vapor Compression) تراکم بخارعوامل موثر بر فرایند  -00

 توضیح دهد.را تولید آب شیرین در  (Solar Desalination)زدایی خورشیدی نمکفرایند  -02

 را را بیان نماید.تولید آب شیرین در  (Solar Desalination)زدایی خورشیدی نمکآوری فرایند فن -03

 ببرد.م را را ناتولید آب شیرین در  (Solar Desalination)زدایی خورشیدی نمکعوامل موثر بر فرایند  -04

 :دوازدهم هدف کلی جلسه
 زدایینمک -های غیر متعارف تصفیه آبادامه روش

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 زدایی آب را تعریف دهد.در نمک (Elecrodialysis Reversal)فرایند الکترودیالیز معکوس  -0

 زدایی آب را بیان نماید.در نمک (Elecrodialysis Reversal)ی الکترودیالیز معکوس فرایند آورفن -2



 زدایی را نام ببرد.در نمک (Elecrodialysis Reversal)عوامل موثر بر فرایند الکترودیالیز معکوس  -3

 زدایی آب را تعریف دهد.در نمکالکترودیالیز فرایند  -4

 زدایی آب را بیان نماید.در نمکالکترودیالیز آوری فن -5

 زدایی را نام ببرد.در نمکالکترودیالیز  ندعوامل موثر بر فرای -6

 زدایی الکتریکی در تولید آب شیرین را توضیح دهد.فرایند یون -7

 زدایی الکتریکی در تولید آب شیرین را را بیان نماید.آوری فرایند یونفن -8

 در تولید آب شیرین را را نام ببرد. زدایی الکتریکیعوامل موثر بر فرایند یون -9

 زدایی را بیان نماید.های مختلف نمکستی فرایندهزیمشکالت محیط  -01

 :سیزدهم هدف کلی جلسه
 کنترل خوردگی و رسوبگذاری

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد. خوردگی و رسوبگذاریمفهوم  -1

 را نام ببرد. خوردگی و رسوبگذاریپارامترهای کیفی آب مرتبط با فرایند  -2

 را تشریح نماید. ذخیره آبورد استفاده برای تصفیه، انتقال، توزیع و م مواد -3

 را با حل مسئله تحلیل نماید. ترمودینامیک خوردگی فلزی -4

 را با حل مسئله تحلیل نماید. الکتروکنتیک خوردگی فلزی -5

 .برآوردرا  سرعت خوردگی -6

 را توضیح دهد. بازدارنگی خوردگی -7

 را تشریح نماید. خوردگی میکروبی -8

 را با حل مسئله تحلیل نماید. عادالت محاسبه میزان خوردگی و رسوبگذاری آبم -9

 را توضیح دهد. فیلم سطحی و جرم سطحی -10

 را بیان نماید. اشکال معمول خوردگی -11

 را توضیح دهد. ها در فرایند خوردگیرهاسازی آالینده -12

 را توضیح دهد. تشکیل جرم حاصل از تصفیه آب بر روی مجاری -13

 در فرایند تصفیه آب را بیان نماید. ایه بتونیپ انحالل مواد -14

 را تشریح نماید. و رسوبگذاری های تصفیه برای کنترل خوردگیسیستم -15

 را طراحی نماید. خوردگی و رسوبگذاریهای کنترل سیستم -16

 را توضیح دهد. آزمایش خوردگی -17

 :چهاردهم هدف کلی جلسه
 های زدایش بو و طعمطراحی اختصاصی سیستم 

 :چهاردهمه جلسه یژاهداف و

 :در پایان دانشجو قادر باشد 
 را نام برده و توضیح دهد. منابع طبیعی بو و طعم -1

 را نام برده و توضیح دهد. منابع سنتتیک بو و طعم -2

 را توضیح دهد. گیری بو و طعماندازه -3



 را توضیح دهد. کنترل بو و طعم در منبع -4

 را توضیح دهد. خانهکنترل بو و طعم در تصفیه -5

 نماید. طراحیرا  و یا کاهش بو و طعم با عملیات هوادهیف حذ -6

ها، دی اکسید کلر و حذف و یا کاهش بو و طعم با فرآیند اکسیداسیون )پرمنگنات پتاسیم، کلر، کارآمین -7

 نماید. طراحیرا  ازن(

 نماید. طراحیرا  حذف و یا کاهش بو و طعم با فرآیند جذب سطحی )کربن فعال پودری و گرانولی( -8

 :پانزدهمی  کلی جلسه دفه
خانه، ها، ارزیابی هیدرولیکی، اثرات زیست محیطی تصفیهریزی پروژه، تجزیه و تحلیل هزینهمدیریت و برنامه

 فرایند کنترل استراتژی

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 را توضیح دهد. خانهاری و نگهداری از تصفیهردبریزی پروژه از مرحله قبل ساخت تا بهرهمدیریت و برنامه -1

 را توضیح دهد. ریزی پروژهقوانین و مقررات کشوری در ارتباط با مدیریت و برنامه -2

 را توضیح دهد. خانههای تصفیهسطح برآورد هزینه -3

 را توضیح دهد. خانههای تصفیهمتدولوژی برآورد هزینه -4

 را توضیح دهد. های خاصمالحظات هزینه -5

 های آب را انجام دهد.خانهتصفیههای و تحلیل هزینه یهتجز -6

 های آب را انجام دهد.خانهتصفیهمحاسبات طراحی هیدرولیکی  -7

 را توضیح دهد. های آبخانهتصفیه اثرات زیست محیطی مرتبط با ساخت -8

 را توضیح دهد. های آبخانهتصفیه برداری ازاثرات زیست محیطی مرتبط با بهره -9

را توضیح  خانهبرداری از تصفیهمقررات در طراحی، ساخت و بهره و قوانین و یست محیطیز تلفیق اثرات -11

 دهد.

 را توضیح دهد. های آبخانهتصفیه فرایند کنترلاستراتژی  -11

 :شانزدهمی  هدف کلی جلسه
 های نوین تصفیه آبسیستم ریزیمدیریت برنامه

 دانشجویان در ارتباط با درس تگیری کلی درس و پاسخگویی به سواالبندی و نتیجهجمع

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 را تعریف نماید. های نوین تصفیه آبسیستم ریزیمدیریت برنامه -0

 را نام ببرد. های نوین تصفیه آبسیستم ریزیاجزای مدیریت برنامه -2

 .هدرا توضیح د های نوین تصفیه آبسیستممالحظات طراحی  -3

 را توضیح دهد. های نوین تصفیه آببا تاکید بر سیستم اندازیبرای راهخانه تصفیهسازی آماده -4

 را توضیح دهد. نوین تصفیه آب هایبرداری و نگهداری سیستماصول بهره -5

 گیری کلی درس را بیان نماید.بندی و نتیجهجمعکلی  گیرینتیجهبندی و جمع -6

 رح و به پاسخ مورد نظر دست یابد.مطرا  سواالت در ارتباط با درس  -7



 :هفدهمی  هدف کلی جلسه
 درس( یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ینارارائه سم

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 نماید. یمراحل تهیه و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش شفاه یمطابق با اصول علم  -0

 .گردد پاسخگو باشد یکه در جلسه توسط استاد و دانشجویان در خصوص موضوع مطرح م یه سواالتب -2

 

 :هجدهمی  هدف کلی جلسه

 درس( یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ینارارائه سم

 :هجدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 نماید. یام به ارائه گزارش شفاهقدمراحل تهیه و ارائه گزارش ، ا یمطابق با اصول علم -0

 .گردد پاسخگو باشد یکه در جلسه توسط استاد و دانشجویان در خصوص موضوع مطرح م یه سواالتب -2
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 فرایندها و طراحی –های نوین تصفیه آبروش :جدول زمانبندی درس

  شنبهسهروزهای  15/12لغایت  15/10ساعت  روز و ساعت جلسه:

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 18/6/99 

 ارایه هدف کلی درس و طرح درس

میدنی و ضرورت بکارگیری نوین اتحوالت استانداردهای کیفی آب آش

 های موجودتصفیه آب و ارتقای سیستم

 

 دکتر پیرصاحب

2 
25/6/99 

 
 دکتر پیرصاحب اصول مهندسی فرایند در تصفیه آب 

3 
1/7/99 

 
 موسویدکتر  فرایند جذب سطحی

 موسویدکتر  تبادل یونی فرآیند 8/7/99 4

5 
15/7/99 

 
 پیرصاحب تردک شاییغهای طراحی و کاربرد سیستم

 دکتر پیرصاحب فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته 22/7/99 6

 دکتر پیرصاحب اصول نانوفناوری در تصفیه آب 29/7/99 7

 دکتر پیرصاحب ادامه اصول نانوفناوری در تصفیه آب 6/8/99 8

 دکتر پیرصاحب ها در تصفیه آبهای نوین گندزدایی و کاربرد آنسیستم 21/8/99 9

 دکتر پیرصاحب  های خاصحذف آالینده 27/8/99 11

 دکتر پیرصاحب زدایینمک -های غیر متعارف تصفیه آبروش 4/9/99 11

 رصاحبیدکتر پ زدایینمک -های غیر متعارف تصفیه آبادامه روش 00/9/99 12

 دکتر موسوی کنترل خوردگی و رسوبگذاری 08/9/99 13

 دکتر موسوی دایش بو و طعمزهای طراحی اختصاصی سیستم 25/9/99 14

15 
29/9/99 

 )جبرانی(

ها، ارزیابی ریزی پروژه، تجزیه و تحلیل هزینهمدیریت و برنامه

 فرایند کنترل خانه، استراتژیهیدرولیکی، اثرات زیست محیطی تصفیه
 رصاحبیدکتر پ

16 

 های نوین تصفیه آبسیستم ریزیمدیریت برنامه 2/11/99

درس و پاسخگویی به سواالت ی کلی رگیبندی و نتیجهجمع

 دانشجویان در ارتباط با درس

 رصاحبیدکتر پ

17 
6/11/98 

 )جبرانی(
 رصاحبیدکتر پ درس یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ینارارائه سم

 دکتر موسوی درس یاز سرفصل ها ی)در ارتباط با یک یکالس ینارارائه سم 9/11/99 18

  


