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 بهداشت دانشکده
 ترمیطرح درس قالب نگارش 

 دکترای بهداشت محيطمخاطبان:  روش های نوين تصفيه آب عنوان درس:

 ، يک شنبه2-4 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگير: 5/0سهم استاد  – 2: )يا سهم استاد از واحد(تعدادواحد:

  دکتر سيد عليرضا موسوی: مدرس       12تا  10 :ساعتشنبه سه روز :   زمان ارائه درس:

  ندارددرس پيش نياز: 

 

  هدف کلی درس:

الینده آيم سازی صحيح در شرایط آلودگی آب به مهای نوین تصفيه آب به منظور تصدانشجو با اصول و تئوری فرایندآشنایی 

 ظهور نوهای 

 

 

 اهداف ويژه:

 ي و شناخت پیدا نماید:در پایان این دوره انتظار مي رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنای

 

 (یساز شناورو  یته نشين ی) انواع سيستم هایثقل یجدا ساز یسيستم ها ینوين در طراح یرويکردها

 یتبادل يون یو کاربرد سيستم ها طراحی

 یو رسوب گذار یخوردگ کنترل

 زدايش طعم و بو یسيستم ها یاختصاص طراحی

 محتوای آموزش و ترتيب جلسات ارائه دروس
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 ارائه پروژه بصورت سخنرانی :هفدهمجلسه 

 دانشجو باید بتواند: 
 هدف آن را به طور مناسبی بيان نمايد.او موضوع را به درستی ارائه   -

 به سواالت مطرح شده در خصوص موضوع مورد مطالعه به درستی پاسخ بدهد. -

 منابع آموزشی:

 

  

 روش تدريس)آموزش(:
 سخنرانی -1

 ا ارائه پاورپوینتسخنرانی ب -2

 پخش فيلم  -3

 پرسش و پاسخ -4

 وسايل کمک آموزشی:

 ويدئو پروژکتور -1

 وايت برد -2

 کامپيوتر -3

 تجهيزات آزمايشگاهی -4

 

 يا سنجش دانشجو: ینحوه ارزياب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

  در طول دوره 10 کتبی حل تمرين

  % مطالب 50بعد از اتمام  20 کتبی ترم آزمون ميان 

    50 کتبی آزمون پايان ترم
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 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 حضوری يا مجازی حضور مرتب و به موقع درکالس -1

 حضوری يا مجازی کالس یشرکت در بحث ها  -2

 ارائه شده يناتانجام تمر  -3

 ترم ياندر امتحان م شرکت -4

 ترم ياندر امتحان پا شرکت -5

   دانشکده EDO  مسئول ینام وامضا                         مدیر گروه: ینام و امضا               درس: م ینام و امضا

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               

 

 

 روش های نوين تصفيه آب :جدول زمانبندی درس        

 12تا  10سه شنبه  ساعت  روز و ساعت جلسه :        

 
 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

انواع سيستم های ته نشينی و جدا  رويکردهای نوين در طراحی سيستم های جدا سازی ثقلی) 6/8/99 1

 سازی(

 دکتر موسوی

 دکتر موسوی طراحی و کاربرد سيستم های تبادل يونی 20/8/99 2

 دکتر موسوی کنترل خوردگی و رسوب گذاری 27/8/99 3

 دکتر موسوی طراحی اختصاصی سيستم های زدايش طعم و بو 11/9/99 4

 تر موسویدک ارائه پروژه بصورت سخنرانی 18/9/99 17

 دکتر موسوی جلسه امتحان - 18

 

 


