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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

مهندسي  -دکتری تخصصيتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط
 رینظنوع واحد:   2 تعداد واحد:   فرآيندها و طراحي -روش های نوين تصفیه فاضالب نام درس:

 -یش نیاز: پ 

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:زمان برگزاری کالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دکتر مهدی فرزادکیامسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

نداردهای زندگي منجر به افزايش روزافزون مصرف آب در محورهای مختلف با توجه به افزايش جمعیت و ارتقای استا

توسعه ، آلودگي آب از معضالت اساسي محیط زيست جوامع شهری و روستايي محسوب مي شود. حفظ بهداشت عمومي 

ب مي ، پیشگیری از آسیب های زيست محیطي و بازيابي آب و استفاده مجدد آن همگي انگیزه های اصلي تصفیه فاضال

باشندو. بنابريان شناخت فناوری ها و روش های نوين تصفیه فاضالب و آگاهي از روش شناسي طراحي و بکارگیری آن ها 

 ، مباحث اصلي اين درس را تشکیل مي دهد. 
 

  :يهدف کل

مختلـف  دانشجو در پايان اين درس بايد بتواند با کسب اطالعات کافي در خصوص روش های نوين فاضالب ، موقعیت های

با مطالعه سیستم های مزبور آن ها را طراحي نموده و راهکارهای عملي در خصوص بهره برداری و رفع مشکالت مربوط به 

 آن ها ارائه دهد.

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( انواع روش تصفیه فاضالب -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( تصفیه فاضالب  روش های متداول -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(جدید ترین روش های تصفیه فاضالب  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(  روش های متداول از نظر صرفه اقتصادی و زندگی سبز)محیط زیست( -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

 دقیقه 021

 

روش هااای متاااداول تصااافیه 

 فاضالب

تقساایب دناادی هااای 

 ، متداول

مقااادماتی، او،یاااه،  -

 ثانویه و پیشرفته 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( صفیه فاضالبفرآیند ها و فن آوری های نوین ت -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع فن آوری های نوین  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(ضرورت استفاده از روش های نوین  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( فرآیند ها و فن آوری های سنتی دا روش های نوین -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ضرورت ده کارگیری فرآیندها و  021

 فن آوری های نوین

مشااتالت روش هااای 

قاااادیمی و مزایااااای 

 سیستب های نوین

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 :م  سواهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(ی نوین تصفیه فیزیتی روش ها -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع روش های نوین تصفیه فیزیتی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( روش های پیشرفته فیلتراسیون و ته نشین سازی، فیلتراسیون غشایی -

 زیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(را تجانواع روش های نوین تصفیه فیزیتی  دراساس شرایط زیست محیطی  -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

روش هااای پیشاارفته  روش های نوین تصفیه فیزیتی

فیلتراسیون و ته نشین 

سااازی ، فیلتراساایون 

 غشایی

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 

 :چهارمهداف رفتاری جلسه ا

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(نحوه نگهداری غلظت داالی جرم دیو،وژیتی در سیستب  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(رویترهای نوین در عملیات و فرآیندهای تصفیه فاضالب  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(گاز   -مایع  –ارتقای سیستب های جداسازی فاز جامد  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(تاثیر ارتقای سیستب جداسازی فازها  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

عملیاات و های نوین در درویتر دقیقه 021

  فرآیندهای تصفیه فاضالب

نگهداری غلظت دااالی 

جااارم دیو،اااوژیتی در 

سیساااتب ، افااازای  

فعا،یت میتروارگانیسب 

هااا و ارتقااای سیسااتب 

هااای جداسااازی فاااز 

 گاز -مایع  –جامد 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 :مپنجاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 د. ) هدف شناختی(را ذکر نمایمبانی طراحی فرآیند کمپوست  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(مراحل طراحی فرآیند کمپوست  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فرآیند کمپوست سازی -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( روش های متفاوت تهیه کمپوست -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ، طراحااایمالحظاااات  مبانی طراحی فرآیند کمپوست دقیقه 021

و  شناساااایی فرآیناااد

 مسیرهای دیو،وژیتی

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 :مششاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( مراحل الزم قبل از کمپوست سازی -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( آیندهای قبل از تهیه کمپوستفر  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( شرایط هوایی و محیطی درای تهیه کمپوست -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( انواع شرایط الزم درای کمپوست سازی -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

 دقیقه 021

 

پی  فرآیندهای قبال از تهیاه 

 کمپوست

انااااواع روش هااااای 

جداساااازی و آمااااده 

 سازی مخلوط او،یه

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 م:تهفاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 تی(را ذکر نماید. ) هدف شناخ  فرآیندهای کمپوست سازی -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(اقدامات نهایی کمپوست سازی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فرآیندهای نهایی در محصول کمپوست -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( انواع کمپوست ها درحسب شرایط استفاده -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه البرئوس مط موضوع درس

 دقیقه 021

 

فرآیندهای نهایی دار محصاول 

 کمپوست

انواع روش های تثبیت 

آ،اای سااازگار دااا مااواد 

 کمپوست

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 

 مهشتاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 اختی(را ذکر نماید. ) هدف شن شرایط محیطی و اقتصادی منطقه -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(محدوده جغرافیایی فروشو اصناف مورد نظر  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( نحوه تحویل  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(میزان عرضه و تقاضا  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 یابيارزش ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

اصول و روش هاای دازاریاادی و 

 فروش کمپوست 

آنا،یز اقتصادی و ارائاه 

محصاول قادال رقاداات 

دا کودهای موجاود در 

 دازار 

 -اسااااالید -کتاااااب

 پژوه  میدانی

 آزمون کتبی
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 همناهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(سیستب های نوین تصفیه دیو،وژیتی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع سیستب های نوین تصفیه دیو،وژیتی  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع سیستب های نوین تصفیه دیو،وژیتی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(سیستب های نوین تصفیه دیو،وژیتی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

سیسااتب هااای نااوین تصاافیه 

 دیو،وژیتی: 

طراحاااای و کاااااردرد 

،  UASBسیسااااتب 

دستر سایال هاوازی و 

داای هااوازی، سیسااتب 

هاااای داااا محاااایط 

مسااااااااااااااتغر ، 

مدیفیتاساایون هااای 

جدیااااااد ،جاااااان 

 SBR  ،Deepفعال)

Shaft  هااااااوادهی ،

..( ، واحد اصالح شده .

های دا سیستب گردان 

، صاااافی هاااای دااای 

 هوازی

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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 دهماهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(انواع روش های نوین در طراحی  -

 اختی(را فهرست کند. )هدف شنانواع درکه ها و استخرهای اکسیداسیون  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(استخرهای اکسیداسیون  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش های نوین در طراحی انواع درکه ها و استخرهای اکسیداسیون  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه 021

 

وش هااای نااوین در طراحاای ر

انااواع درکااه هااا و اسااتخرهای 

 اکسیداسیون

دهینه سازی درکه های 

اکسیداسیون دا هادف 

کاااه  زمااان مانااد و 

کاه  مصرف انرژی و 

 افزای  راندمان تصفیه

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 :زدهميااهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(زیتوشیمیایی تصفیه فاضالب روش های نوین فی -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع روش های نوین فیزیتوشیمیایی تصفیه فاضالب  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( روش های نوین فیزیتوشیمیایی تصفیه فاضالب -

 هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند. )روش های نوین فیزیتوشیمیایی تصفیه فاضالب  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روش هااااااااای نااااااااوین  دقیقه 021

فیزیتوشیمیایی تصفیه فاضالب 

 : 

واحااد تماااس دااا مااواد 

جاذب، صافی ها جاذب، 

جااااااااذب هاااااااای 

ا،تترواساااااااااتاتیتی، 

مالحظات طراحی ، دهره 

نگهااااداری داااارداری و 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب
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سیسااتب هااای جاا ب، 

روش هاااای پیشااارفته 

 SPX(AO(اکسیداسیون

، مساااائل مرداااوط داااه 

طراحی و دهره درداری از 

 مواد اکسید کننده

 

 :زدهمدوااهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 ذکر نماید. ) هدف شناختی( رانحوه ارزیادی قادلیت تصفیه فاضالب دا مواد شیمیایی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( نحوه ارزیادی قادلیت تصفیه فاضالب دا مواد شیمیایی روش های -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(ارزیادی قادلیت تصفیه فاضالب دا مواد شیمیایی  دهترین روش ها -

 . )هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کندانواع روش ها از نظر اقتصادی و زیست محیطی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

نحااوه ارزیااادی قادلیاات تصاافیه  دقیقه 021

فاضااالب دااا مااواد شاایمیایی و 

 انتخاب دهترین روش ها

اهاااااداف تصااااافیه 

 شیمیایی فاضالب

انااواع مااواد شاایمیایی 

تصااافیه فاضاااالب و 

 قادلیت آنها 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 

 :دهمسیزاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(سیستب تلفیقی تصفیه  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع سیستب تلفیقی تصفیه -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(انواع سیستب تلفیقی تصفیه  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(انواع سیستب تلفیقی تصفیه  -

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشيريزی واحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 تلفیقای تصافیه هاای سیستب دقیقه 021

  فاضالب

، فرآیند  MBRروش 

PACT  اسااتفاده از ،

جاااذب هااا دااه عنااوان 

در سیساااتب محااایط 

 های تصفیه دیو،وژیتی

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 دهم:چهاراهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(مزایا و معایت تغییر طراحی واحدهای تصفیه فاضالب جهت ح ف ترکیبات مغ ی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(اضالب طراحی واحدهای جدید تصفیه ف مزایا و معایب -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(نحوه اجرای و طراحی واحد جدید   -

را تجزیاه و تحلیال کناد. )هادف طراحی واحدهای جدید و یا تغییر طراحی واحد های موجود جهت ح ف ترکیبات مغا ی  -

 شناختی(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

طراحی واحادهای جدیاد و یاا  دقیقه 021

تغییاار طراحاای واحااد هااای 

موجود جهت حا ف ترکیباات 

 مغ ی

واحاااادهای حاااا ف 

 ترکیبات ازته

واحاااادهای حاااا ف 

 ترکیبات فسفره

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 :نزدهمپا اهداف رفتاری جلسه

ی رود:در پایان درس از فراگیر انتظار م  

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی( UV)-فن آوری های نوین گندزدایی )ازن -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(نوآوری های قادل اجرا دا استفاده از کلر و ترکیبات آن  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(نحوه استفاده همزمان از گندزداها  -

 زیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(را تج مراحل گندزدایی دا استفاده از روش های مختلف -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

(، نااوآوری  UV-)ازن فن آوری های نوین گندزدایی  دقیقه 021

هااای قاداال اجاارا دااا 

اسااااتفاده از کلاااار و 

ترکیبات آن ، استفاده 

 همزمان از گندزداها

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 

 

 

 :دهمشانزاهداف رفتاری جلسه 

 در پایان درس از فراگیر انتظار می رود:

 را ذکر نماید. ) هدف شناختی(روش های نوین تصفیه فاضالب درای جریان های کب  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(انواع روش های نوین تصفیه فاضالب درای جریان های کب  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(فاضالب در شرایط اضطراری  روش های تصفیه -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(فرآیند اجرای تصفیه فاضالب در شرایط اضطراری دا شرایط نرمال  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ایی کلی دا روش های نوین آشن دقیقه 021

 روش های تصفیه فاضالب 

تصفیه فاضاالب دارای 

 جریان های کب 

تصااافیه فاضاااالب در 

 شرایط اضطراری
 

 آزمون کتبی اسالید -کتاب

 


