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 بهداشت دانشکده
 ترمیطرح درس قالب نگارش 

 کارشناسی ارشد بهداشت محيطمخاطبان:   طراحی تصفيه خانه آبعنوان درس:

 ، یک شنبه2-4 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 2: )یا سهم استاد از واحد(تعدادواحد:

  ليرضا موسویدکتر سيد عمدرس:        10تا  8 :ساعتشنبه یک روز :   زمان ارائه درس:

  ندارددرس پیش نیاز: 

 

  هدف کلی درس:

 تصفيه خانه های آب ، بهره برداری و کنترل فرایندهای طراحیجهت کسب مهارت و ایجاد توانایی الزم در دانشجو 

 

 اهداف کلی جلسات) جهت هر جلسه يک هدف(:
 انداردها، قوانين ملی و بين المللیاست ،کليات تصفيه آب ی،روش ارزيابطرح درس، سرفصل درس، با آشنايی  -1
  مالحظات اساسی در طراحی تصفيه خانه آبآشنایی با  -2

  هاآن یو طراح يرانواع آبگ ،یبا انواع تصفيه مقدمات یآشنای -3

 يادگيری فرايند هوادهی و هوازدايی -4

    طراحی حوضچه های انعقاد و لخته سازی -5

  ر سازیو شناوطراحی حوضچه های ته نشينی  -6

  ادامه بحث ته نشينی و شناور سازی -7
 طراحی واحد فيلتراسيون -8

 طراحی واحد سختی زدائی با آب آهک و کربنات سديم  -9 
 طراحی واحد سختی زدائی با تبادل يون  -10
 طراحی واحد حذف طعم و بو  -11
 طراحی واحد گندزدائی  -12
 آب( سمينار کالسی )روش های نوين تصفيهارائه  -13

 پخش فيلم مربوط به واحدهای عملياتی و فرايندی تصفيه آب  - تصفيه آب( يننو ی)روش ها کالسی سمينارادامه ارائه  -14

  آشاميدنیآب ارائه پروژه طراحی تصفيه خانه  -15

 آشاميدنیآب طراحی تصفيه خانه ادامه ارائه پروژه  -16

 پرسش و پاسخ -17
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 يک اهداف کلی هر جلسهبه تفک اهدا ف ويژه

 استانداردها، قوانين ملی و بين المللی کليات تصفيه آب،ی، روش ارزيابطرح درس، سرفصل درس، آشنايی با  جلسه اول:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 کند. ياناهميت و ضرورت تصفيه آب را مختصراً ب -1

 سرفصل درس را ليست نماید. -2

 کند. يان باهداف درس را مختصراً  -3

 کند. ياندرس را ب یو فرع یمنابع اصل -4

 کند. ياناهميت و ضرورت مشارکت در آموزش درس را ب -5

 کند. يانرا ب یاهميت و ضرورت ارزشياب -6

 کند. ياندانشجو اصطالحات و تعاریف مربوط به منابع آب را ب -7

 کند. يانرا بآب  تصفيهتوجه انسان به  یخچهتار -8

 فيه آب را بيان نماید.کليات تص -9

 را بيان کند. و ملی مربوط به تامين آب آشاميدنی قوانين بين المللیاستانداردها،  -10

 

 مالحظات اساسی در طراحی تصفيه خانه آب  جلسه دوم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 پارامترهای اصلی طراحی را نام ببرد.-1

 ضيح دهد.دوره طرح و عوامل موثر بر آن را تو -2

 معيارهای انتخاب محل تصفيه خانه را بيان کند. -3

 فاز بندی طرح تصفيه خانه آب را بيان نماید. -4

 مشخصات کمی و کيفی آب مورد نياز جامعه بر اساس استانداردهای ملی را بيان کند.  -5

 

 هاآن یو طراح يرانواع آبگ ی،انواع تصفيه مقدمات  جلسه سوم:

 اهداف ویژه 

 و باید بتواند: دانشج 
 واحدهای تصفيه مقدماتی را توضيح دهد. -1

 را بيان نماید. هاانواع آبگير و اهداف کاربرد آن -2

 را توضيح دهد. هامعيار های طراحی و عوامل موثر بر آن -3

 معيارهای تعيين محل آبگير را بيان کند. -4

 

 يادگيری فرايند هوادهی و هوازدايی  جلسه چهارم:

 ژهاهداف وی 

 دانشجو باید بتواند: 
 رایند هوادهی و هوزدایی را بيان کند.فتئوری  -1

 را بيان نماید. فرایند هوادهی به منظور حذف آهن و منگنز -2

 .بيان کندرا برج های آکنده هوادهی  یطراحاصول  -3

 وضيح دهد.توازدایی را هانواع سيستم های هوادهی و  -4
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  انعقاد و لخته سازی حوضچه های طراحی  :پنجمجلسه 

 اهداف ویژه 

 دانشجو باید بتواند: 
 را ارائه نماید. ی و مکانيزم های حاکم بر آنهالخته ساز ،تعریف انعقاد -1

 را بيان نماید.انواع رو ش های انعقاد و لخته سازی  -2

 واحد اختالط سریع و آرام را انجام دهد. یطراح -3

 را انجام دهد. هامحاسبه انرژی مورد نياز واحد -4
 

 و شناور سازی طراحی حوضچه های ته نشينی :ششمجلسه 

 اهداف ویژه

 :دانشجو باید بتواند
 طور کامل توضيح دهد.ه برا  یفرآیند ته نشيناهداف و  -1

 را ذکر نماید. یحاکم بر فرآیند ته نشين مکانيسم های -2

 ان نماید.انواع زالل ساز را بي یموءثر بر طراح یپارامترها و مبان -3
 ا بيان نماید.رمزایا و معایب هر یک از انواع ته نشينی  -4

 طراحی واحد ته نشينی را انجام دهد. -5

 

 و شناور سازیادامه بحث ته نشينی  :هفتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 مقدار لجن توليدی در هر واحد ته نشينی را برآورد نماید. -1

 اور سازی هوای محلول را بيان نماید.تئوری و مکانيسم شن -2

 اصول و معيارهای طراحی در شناورسازی را بيان نماید. -3

 طراحی واحد شناور سازی را انجام دهد.  -4

 

 طراحی واحد فيلتراسيون :هشتمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند
 هداف فيلتراسيون را بيان نماید. ا -1

 .نام ببرد انواع فيلترها را -2

 را بيان نماید. فيلترها یطراح یو مبانسازی  یمکانيزم صاف -3

 ترتيب قرار گرفتن فيلترها و انواع الیه بندی در فيلتر ها را توضيح دهد. -4

  .فيلتر های کند، تند و تحت فشار را انجام دهد یطراح -5

 

  یمبا آب آهک و کربنات سد یزدائ یواحد سخت یطراح جلسه نهم:

 اهداف ویژه

 انشجو باید بتواند:د
 آنها را بيان نماید.  بهداشتی و صنعتی و اثرات یانواع سخت -1

 بيان نماید: را یگير یانواع فرآیند سخت یمکانيسم و طراح -2

 با آهک یگير یسخت -

 کربنات سدیم -با آهک یگير یسخت -
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 با سود سوزآور یگير یسخت-

 

 واحد سختی زدائی با تبادل یون طراحی جلسه دهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 را بيان نماید.  یتعویض یون یتئوراهداف و  -1

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

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

 را بيان نماید. یتعویض یون یروش ها مزایا و معایب -4

 

  حذف طعم و بوواحد  یطراح جلسه یازدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 بيان نماید. علل حضور طعم و بو در آب را  -1

  بيان نماید.را  VOCsنظير  یترکيبات آل و حذف رنگ، بو یانواع روش ها -2

 ی را توضيح دهد.ترکيبات آل و رنگ، بوطراحی روش های حذف  -3

 

  دائی طراحی واحد گندز :دوازدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 را بيان نماید. آب  یگندزدایاصول و اهداف  -1

 را توضيح دهد. آب  یگندزدای یانواع روش ها -2

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

 را بيان نماید.و ...(  UV ،ازن ،کلرروش های متداول )با  یگندزدای یطراحو معيارهای   یمبان -4

 

 (در مقياس واقعی تصفيه آب يننو ی)روش ها یکالس ينارارائه سم جلسه سیزدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 نماید. شفاهی اقدام به ارائه گزارش ،مراحل تهيه و ارائه گزارش یمطابق با اصول علم -1

 ر خصوص موضوع مطرح می گردد پاسخگو باشد.به سواالتی که در جلسه توسط استاد و دانشجویان د -2

 

 تصفيه آبپخش فيلم مربوط به  -( در مقياس واقعی تصفيه آب يننو ی)روش ها یکالس ينارادامه ارائه سم  :چهاردهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:
 ماید.ن یمراحل تهيه و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش شفاه یمطابق با اصول علم -1

 به سواالتی که در جلسه توسط استاد و دانشجویان در خصوص موضوع مطرح می گردد پاسخگو باشد. -2

 مباحث مطرح شده در فيلم را به طور کامل باز گو و تحليل نماید. -3

 بازگو نماید. یمراحل تصفيه در تصفيه خانه را به طور کامل و با جزئيات در بحث گروه -4
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 یتصفيه خانه آب آشاميدن یارائه پروژه طراح :پانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 نفر را انجام و در کالس ارائه نماید. 50000اجتماع کوچک تا  یبرا آشاميدنیخانه آب  يهتصف یک یطراح -1

 تصفيه خانه را توضيح دهد.  یو فرآیند یعمليات یواحد ها -2

 بيان نماید. جریان تصفيه را  یطراح مبانی -3
 

 یتصفيه خانه آب آشاميدن یارائه پروژه طراح ادامه :شانزدهمجلسه 

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:  
 نفر را انجام و در کالس ارائه نماید. 50000اجتماع کوچک تا  یبرا آشاميدنیخانه آب  يهتصف یک یطراح -1

 هد. تصفيه خانه را توضيح د یو فرآیند یعمليات یواحد ها -2

 جریان تصفيه را بيان نماید.  یطراح یمبان -3

 

 پرسش و پاسخ جلسه هفدهم:

 اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند: 
 را حل نماید. درس مختلف مباحث از شده مطرح مسائل -1

 

 منابع آموزشی:

 
 

5-Susumu Kawamura, Integrated Design of Water Treatment Facilities, AWWA, Water Treatment 2nd Edi. Murry, F. 

   6-John C.C.  et al. Water treatment (principals and design) MWH, willy.  

   7-Water works engineering (planning, design and operation), Syed R.qasim, Edward M. Motley, Guang Zhu; Publisher 

Prentice Hall PTR, 2000; Original from the University of Michigan.  

 روش تدريس)آموزش(:
 سخنرانی -1

 سخنرانی با ارائه پاورپوینت -2

 پخش فیلم  -3

 پرسش و پاسخ -4

 وسايل کمک آموزشی:

 ویدئو پروژکتور -1

 وایت برد -2

 کامپيوتر -3

 تجهيزات آزمایشگاهی -4
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 يا سنجش دانشجو: ینحوه ارزياب
 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

  در طول دوره 10 کتبی حل تمرین

  % مطالب 50بعد از اتمام  20 کتبی ترم آزمون ميان 

   50 کتبی آزمون پایان ترم

طراحی یک تصفيه خانه آب مشروب برای 

 نفر  50000اجتماع کوچک تا 

طراحی فرایند با نقشه و شرح  

 کليه پارامترها
  در طول دوره 20

 
 :ات از دانشجومقررات کالس و انتظار

 حضور مرتب و به موقع درکالس -1

  کالس یشرکت در بحث ها  -2

 ارائه شده یناتانجام تمر  -3

 ترم ياندر امتحان م شرکت -4

 ترم یاندر امتحان پا شرکت -5

 ارائه پروژه -6

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

                                                                                                                    تاریخ ارسال:                                           تاریخ ارسال:             تاریخ تحویل:               
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 آبخانه  تصفيهطراحی : بندی درس نجدول زما

 10تا  8 -شنبهیک   روز و ساعت جلسه:
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 23/6/99 
و  یمل يناستانداردها و قوان ی،با سرفصل درس، طرح درس، روش ارزیاب یآشنای

 و کليات تصفيه آب یبين الملل
 دکتر موسوی

 دکتر موسوی خانه آب هيتصف یدر طراح یمالحظات اساس 30/6/99 2

 دکتر موسوی آن یو طراح يرو انواع آبگ یانواع تصفيه مقدمات 6/7/99 3

 دکتر موسوی یو هوازدای یفرایند هواده ییادگير 13/7/99 4

 دکتر موسوی    یانعقاد و لخته ساز یحوضچه ها یطراح 20/7/99 5

 موسویدکتر  یو شناور ساز ينیته نش یحوضچه ها یطراح 27/7/99 6

 دکتر موسوی ی و شناور ساز ينیادامه بحث ته نش 4/8/99 7

 دکتر موسوی يلتراسيونواحد ف یطراح 11/8/99 8

 دکتر موسوی یمبا آب آهک و کربنات سد یزدائ یواحد سخت یطراح 18/8/99 9

 دکتر موسوی یونبا تبادل  یزدائ یواحد سخت یطراح 25/8/99 10

 دکتر موسوی طعم و بوواحد حذف  یطراح 2/9/99 11

 دکتر موسوی یواحد گندزدائ یطراح 9/9/99 12

 دکتر موسوی تصفيه آب( یننو ی)روش ها یکالس ينارارائه سم 16/9/99 13

 دکتر موسوی پخش فيلم تصفيه آب -تصفيه آب(  یننو ی)روش ها یکالس ينارادامه ارائه سم 23/9/99 14

 دکتر موسوی آشاميدنیخانه آب تصفيه  یارائه پروژه طراح 30/9/99 15

 دکتر موسوی آشاميدنیتصفيه خانه آب  یادامه ارائه پروژه طراح 7/10/99 16

  پرسش و پاسخ - با هماهنگی اداره آموزش آموزش 14/10/99 17

 دکتر موسوی جلسه امتحان - 18

 
 

 


