
 

 سمه تعالیب

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده بهداشت

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 طرح درس

 باز چرخش آبمدیریت صرفه جویی و استفاده مجدد و : نام درس
 

 واحد نظری 2اد واحد )یا سهم استاد از واحد(: تعد مهندسی بهداشت محیط ناپیوسته دوم کارشناسی ترممقطع: 

 واحد( 1)سهم هر استاد  درس مشترک

 نوع درس: نظری جلسه( 17ساعت ) 34مدت زمان ارائه درس: 

 99-00  دومنیمسال :      8 - 10ساعت:          شنبهیک   مان ارائه درس:            روز:ز

 نداردپیشنیاز: 

 دکتر هوشیار حسینی - دکتر علی الماسیمدرس:

 هدف کلی درس:

شناخت روش های مختلف باز یافت و استفاده مجدد)باز مصرف( از فاضالب و ایجاد توانایی در دانشجویان که بتوانند فن آوری 

 انتخاب نمایند.های مختلف را شناسایی و روشهای مناسب بازچرخش آب را 

 شرح درس:
آلودگی های ناشی از دفع بی رویه فاضالب های شهری و صنعتی در محیط و کمبود آب در دنیا، دانشجو را با بازچرخش آب 

 واستفاده مجدد از فاضالب آشنا می نماید.

 
 

 

 : رئوس مطالب
 پیدا نماید:در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایی و شناخت 

 جنبه های عمومی بازیافت و استفاده مجدد از فاضالب -1

 کاربردهای زائدات انسانی و تاریخچه آن در دنیا -2

 استانداردها برای مصارف مختلف –کیفیت و خصوصیات فاضالب بازیافتی  -3

ی و زیست جنبه های بهداشتی و زیست محیطی بازیافت و استفاده مجدد شامل بیماریها، مخاطرات بهداشت -4

 محیطی، شواهد اپیدمیولوژیک و معیارهای کیفی میکروبی

 روش های خانه داری در کاهش روز آب -5

 معرفی الگوهای جدید توزیع آب -6

 روشهای جمع آوری و مصرف مجدد آب باران -7

 روشهای صرفه جویی در مصارف آب شهری و صنعتی -8

 معرفی الگوی کشت و آبیاری به منظور کاهش روز آب -9

 های ویژه برای مصارف جدیدبازیافت آب  -10

 باز استفاده از آب های کشور در مصارف خاص -11

 کاربرد چندگانه آب در صنعت -12



 جنبه های فرهنگی، اجتماعی بازیافت و استفاده مجدد -13

 اقتصاد پروژه های بازیافت و استفاده مجدد -14

 پایش، نمونه برداری و آنالیز فاضالب بازیافتی -15

 یافتبرنامه ریزی و اجرای پروژه های باز -16

 استانداردها –جنبه های قانونی  -17

 ،جنبه های عمومی بازیافت و استفاده مجدد از فاضالب:26/11/98جلسه اول

 :دانشجو بایستی قادر باشد

 ،تعریف نمایدبا تاکید بر فاضالب های مختلف را مواد زائد باز یافت مفهوم  -1

 ،توضیح دهد اقتصادی و بهداشتیمتناسب سازی فاضالب ها برای مقاصد مختلف با توجه به اهمیت  -2

 فرایند های مقدم بر باز چرخش پساب را بیان کند، -3

 جنبه های عمومی و اختصاصی باز یافت را توضیح دهد -4

 مبانی تصمیم سازی و تصمیم گیری در مدیریت باز چرخش و استفاده مجدد از فاضالب را تعیین و ترسیم نماید. -5

 تاریخچه آن در دنیا کاربردهای زائدات انسانی و:  جلسه دوم

 دانشجو بایستی قادر باشد:
 ،انواع زائدات انسانی را لیست نماید -1

 مخاطرات زیست محیطی زائدات انسانی با تاکید بر فاضالب ها ی مختلف مشخص نماید، -2

 بیان کند، ، ایران و کرمانشاه راتاریخچه موارد استفاده متداول از پساب  در زمان و مناطق مختلف دنیا -3

 رویکرد فن آورانه در گذشته، حال و آینده به متناسب سازی و استفاده مجدد از فاضالب را بطور مبسوط بیان کند، -4

 تجزیه و تحلیل روابط کاربرد درست، پساب ها در رابط با  توسعه حفظ منابع آب و خاک را به شیوه های منطقی بیان کند. -5

 

 

 نداردها برای مصارف مختلفاستا –کیفیت و خصوصیات فاضالب بازیافتی :سوم

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 معیار های تعیین کیفیت و خصوصیت فاضالب های مختلف را لیست نماید، -1

 ،معیار های تعیین کیفیت و خصوصیت فاضالب های  بازیافتی مختلف را لیست نماید -2

 ،استانداردهای پساب های مختلف را متناسب با موارد مصرف خاص لیست نماید -3

 دقیقه(. 20احی پروژه ای محدود در خصوص تعیین کیفیت پساب بازیافتی متناسب با زمان کالس )در حد طر -4

 

جنبه های بهداشتی و زیست محیطی بازیافت و استفاده مجدد شامل بیماریها، مخاطرات بهداشتی و زیست : چهارمجلسه 

 محیطی، شواهد اپیدمیولوژیک و معیارهای کیفی میکروبی

 بایستی قادر باشد:دانشجو 

 بیان نماید. جنبه های بهداشتی و زیست محسطی باز یافت  - -1

 بیماری های مختلف ناشی از استفاده مجدد از پساب ذکر کند، -2

 مزایا و معایب زیست محیطی استفاده مجدد از پساب را توضیح دهد، -3

 سازی نماید، شواهد اپیدمیولوژیک استفاده از پساب ها در جهان، ایران و کرمانشاه مستند -4

 معیار های تعیین کیفیت میکروبی پساب های مورد استفاده برای مقاصد مختلف را لیست نماید. -5

 روش های خانه داری در کاهش روز آب: پنجمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 روش های مختلف مصرف آب لیست نماید، -1

 شیوه های مختلف صرفه جویی در مصرف آب را بیان کند، -2



 مقرون به صرفه در خصوص مصرف آب و کنترل تولید پساب، توضیح دهد،عملکرد  -3

 ستفتده از منابع آب و بالتبع آن کنرل فاضالب مشخص کند.تاثیر محدود نمودن زمان ا -4

 برای مقاصد مختلف بیان نماید.و باز چرخش آن اصول مدیریت مصرف اب  -5

 معرفی الگوهای جدید توزیع آب:ششمجلسه  

 قادر باشد:دانشجو بایستی 

 الگوی مصرف را تعریف نماید، -1

 تغییر و تحول الگوهای مصرف اب در گذشته، حال و آینده برای مصارف مختلف توضیح دهد، -2

 الگوی بهینه مصرف آب برای مقاصد مختلف مشخص نماید، -3

 نقش الگوی معرفی شده در تعدیل مصرف آب و تولید پساب بیان نماید. -4

 ضرورت معرفی الگوی عملی جدید را بیان کند. اهمیت باز چرخش آب در طبیعت و -5

 روشهای جمع آوری و مصرف مجدد آب باران:هفتمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 رویکرد استفاده از آب باران را توضیح دهد، -1

 موارد استفاده از آب باران را بیان کند ، -2

 فن آوری متداول جمع آوری و استفاد از آب باران را مشخص نماید، -3

 قش جمع آوری آب باران در توسعه منابع آب و مزایای آن،ن -4

 ارزیابی عملیات جمع اوری آب باران و آثار اقتصادی و بهداشتی آن را توضیح دهد. -5

 

 روشهای صرفه جویی در مصارف آب شهری و صنعتی:تمهشجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 ،صرفه جویی را تعریف کند -1

 توضیح دهد،روش های ممکن صرفه جویی را  -2

 انواع روش های صرفه جویی در مصارف شهری را مشخص کند، -3

 انواع روش های صرفه جویی در مصارف صنعتی را مشخص کند، -4

 تاثیر صرفه جویی در مصارف آب بر هزینه اٍثربخشی استفاده از پساب را توضیح دهد. -5

 معرفی الگوی کشت و آبیاری به منظور کاهش روز آب:نهمجلسه 

 بایستی قادر باشد:دانشجو 

 تعریف کشت را بیان کند، -1

 انواع کشت را لیست نماید، -2

 الگوهای کشت و آبیاری را بیان کند، -3

 الگوی کاهش روز آب را توضیح دهد، -4

 الگوی بهینه کشت و آبیاری را معرفی کند. -5

 

 "کشور در مصارف خاصباز استفاده از آب های "و  "بازیافت آب های ویژه برای مصارف جدید":و یازدهم دهمجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 آب ویژه را تعریف و انواع آن را معرفی نماید، -1

 موارد مصارف جدید آب های ویژه را مشخص نماید، -2

 باز استفاده از آب های کشور در مصارف خاص  بیان نماید، -3

 نقش عملیات توجه به آب های ویژه در صرفه جویی از منابع آب را توضیح دهد، -4

 موارد مصارف خاص را باز استفاده از منابع آب مشخص نماید. -5

 



 کاربرد چندگانه آب در صنعت:دهمدوازجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 کار برد آب در صنعت را توضیح دهد، -1

 انواع کار برد آب در صنعت را لیست نماید، -2

 اهمیت اقتصادی باز استفاده از پساب در صنعت را توضیح دهد، -3

 صرفه جویی در باز استفاده از آب های مصرفی در صنعت را مشخص نماید.اهمیت  -4

 

 جنبه های فرهنگی، اجتماعی بازیافت و استفاده مجدددهم:سیزجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 تببیین نماید، رویکرد دانشی، نگرشی و عملکردی جامعه به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و استفاده مجدد از پساب را -1

 مدیریت آب و فاضالب را لیست نماید، اجتماعی -آثار روانی -2

 ،را توضیح دهد اهمیت مشارکت اجتماعی در مدیریت مصرف بهینه آب و استفاده مجدد از پساب ها -3

 اهمیت، نگاه مناسب توام با رفتار صحیح به الگوی مصرف و موضوع سالمت جامعه را تشریح نماید، -4

  از مصرف آب و استفاده مجدد در تامین، حفظ و ارتقاء سالمت جامعه بیان نماید. یاهمیت اموزش بهداشت در صرفه جوی -5

 

 "برنامه ریزی و اجرای پروژه های بازیافت " و "اقتصاد پروژه های بازیافت و استفاده مجدد" دهم:چهارجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 ترسیم نماید،اصول برنامه ریزی اجرای پروژه های باز یافت را توضیح و  -1

 بخشی مدیریت صرفه جویی در استفاده مجدد ز پساب را بیان کند،-هزینه اثر -2

 نقش زمان،  مکان، شرایط موجود در طراحی، تدوین و اجرای پروژه های بازیافت از فاضالب ها را توضیح دهد، -3

 وضیح و ترسیم نماید.تآورده و نهاده های مادی و معنوی مربوط به محاسبه اقتصادی پروژه ای باز یافت را  -4

 

 پایش، نمونه برداری و آنالیز فاضالب بازیافتی هم:پانزدلسه ج

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 اصول پایش نظاممند از سیستم های مصرف آب، تولید، جمع آوری، دستکاری و تصفیه فاضالب و استفاده مجدد را بیان کند، -1

 مختلف متناسب با پارامتر های مورد سنجش توضیح دهد،اصول نمونه برداری از منابع آب و فاضالب های  -2

 نحوه آنالیز داده های حاصل از پایش، نمونه برداری و آزمایشات را بیان کند، -3

اتخاذ روش بهینه در صرفه جویی از پساب در فرصت توان تصمیم سازی و تصمیم گیری مبتنی بر با طرح پروژه ای محدود،  -4

 خود نشان دهد.مناسبی منطبق با زمان کالس از 

 

 استانداردها –جنبه های قانونی  دهم:شانزجلسه 

 دانشجو بایستی قادر باشد:

 قوانین موجود ملی و بین الملی حفظ منابع آب را توضیح دهد، -1

 قوانین موجود ملی و بین الملی حفظ محیط زیست را توضیح دهد، -2

 را لیست نماید،عمرانی و صنعتی مقررات مربوط به لزوم پیوست سالمت پروژه های  -3

استاندارد پساب های مختلف متناسب با استفاده متنوع )آبیاری، تغذیه آب های زیر زمینی، صنعت، شرب، جنگل کاری، فضای  -4

 سبز، مقاصد تفریحی و ...............( مشخص کند.

 
 

 

 روش تدریس )آموزش(:



 سخنرانی  -1

 سخنرانی با پاورپوینت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 موقع در جلساتحضور به  -1

 شرکت در بحث های مربوطه -2

 تهیه مقاله -3

 ارائه پروژه -4

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %80امتحان کتبی  -1

 %10 بحث -2

 %10 تهیه مقاله -3

 

 

 تاریخ سهم نمره از کل )%( روش آزمون 

 جلسه هفدهم 80 کتبی پایان ترم

  10 سخنرانی بحث و فعالیت کالسی

  10 کتبی تهیه مقاله
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