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

مهندسي  -کارشناسي ارشدتحصیلي: یو رشته مقطعمهندسي بهداشت محیط       گروه آموزشي:    بهداشتدانشکده:

 بهداشت محیط

 اضالب های صنعتيتصفیه فیش نیاز: پ  نظرینوع واحد:  2تعداد واحد:   طراحي تصفیه خانه فاضالب نام درس:

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

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مهدی فرزادکیادکتر مسئول درس:    تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

های تصفیه فاضالب برای اجتماعات شهری ، روستايي  و صنعتي و طراحي  آشنايي با مالحظات اساسي در طراحي سیستم

تصفیه خانه فاضالب به نحوی که کلیه پیش بیني های الزم در کاربردمناسب سیستم از لحاظ تکنولوژی ، نیاز به انرژی ، 

 توان اقتصادی و ... مورد توجه قرار گیرد.

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 

 آشنايي دانشجو با مباني طراحي واحدهای تصفیه فاضالب و کسب توانايي در طراحي سیستم تصفیه خانه

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مالحظات اساسی طراحی برای تصفیه فاضالب -

را فهرسیت کنید.  ، فرهنگی ، زیست محیطی و ...(در طراحیی تصیفیه خانیه فاضیالبعوامل  تاثیر گذار )اجتماعی ، اقتصادی  -

 )هدف شناختی(

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( قوانین و استانداردهای موجود در طراحی تصفیه خانه فاضالب -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مالحظات کلیدی در طراحی تصفیه خانه فاضالب  -

 ی مطالبارائهبندی نزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحظات اساسی طراحی برای  دقیقه021

  تصفیه فاضالب

عمیر طییر  ، انت ییاب  

ل ، جمعییییت ، محییی

کمیییت و مص صییات 

فاضالب آب  مصرفی و 

 تولیدی

 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکي مرکز مطالعات و توسعه

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 2 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.جهت طراحی تصفیه خانه فاضالب  موارد مورد مطالعه و بررسی همه جانبه -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( شرایط اقلیمی مد نظر در طراحی تصفیه خانه فاضالب  -

 هد. )هدف شناختی(را توضیح د نحوه محاسبات الزم جهت طراحی تصفیه خانه فاضالب -

را تجزییه و تحلییل کنید. )هیدف  استفاده از طر  های از پیش انجام شده و طراحی جدید برحسب مطالعات صورت پذیرفتیه -

 شناختی(

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اقلیمییی، نیییاز  شییرایط مطالعات پیش طر  دقیقه 021 

های کارفرمیا، تیدوین 

دفترچه های عمومی و 

اختصاصیییی طیییر  و 

استانداردهای خروجی 

پسییاب و لجیین هییای 

 دفعی از تصفیه خانه

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دف ه)  را ذکر نماید. مراحل تصفیه برای ته نصینی اولیه -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( و شن گیر ها جهت تصفیه بهترفاصله مورد نیاز جهت نصب آشغال گیر ها   -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( اندازه گیری جریان و فلومترها -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مراحل ته نصینی اولیه  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مان)دقیقه(مدت ز

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

طراحییی واحیید هییای فیزی ییی 

تصییفیه فاضییالب و محاسییبات 

 الزم

آشیییغال گییییر هیییا ، 

ایستگاه پمپاژ فاضالب 

، اندازه گیری جریان و 

فلومترها ، شن گیرها ، 

 ته نصینی اولیه

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 
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 هارم:اهداف رفتاری جلسه چ

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.تصفیه بیولوژی ی فاضالب  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( مراحل تصفیه بیولوژی ی -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(مبانی تصفیه بیولوژی ی  -

 اختی(را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شنتصفیه بیولوژی ی رشد معلق و چسبیده  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مبیییییانی تصیییییفیه   تصفیه بیولوژی ی فاضالب 

بیولییوژی ی ، تصییفیه 

بیولوژی ی رشد معلیق 

 و چسبیده

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مراحل طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضالب به روش لجن فعال -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(مالحظات اساسی در طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضالب  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( روش لجن فعال  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(ژی ی فاضالب به روش لجن فعال مالحظات اساسی در طراحی تصفیه بیولو -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مالحظات اساسیی در طراحیی 

تصفیه بیولوژی ی فاضیالب بیه 

 روش لجن فعال

مبییانی فرآینیید رشیید 

 معلق 

 آزمون کتبی اسالید –اب کت
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.روش های طراحی تصفیه بیولوژی ی  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(روش های طراحی تصفیه بیولوژی ی لجن فعال  -

 توضیح دهد. )هدف شناختی(ر  یک مثال نمونه روش طراحی تصفیه بیولوژی ی لجن فعال را با ط -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش های طراحی تصفیه بیولوژی ی لجن فعال  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

روش هییای طراحییی تصییفیه 

فعیال و طیر  بیولوژی ی لجین 

 یک مثال نمونه

معیارهیییای طراحیییی 

نظییییر زمیییان مانییید 

هیدرولی ی و سیلولی، 

نسبت غیذا بیه می یرو 

ارگانیسییو و معییادالت 

جرمهیییییای ورودی و 

 خروجی راکتور

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.ن فعال تفاوت های موجود  در طراحی لج -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(اصالحات لجن فعال  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(اصالحات لجن فعال و تفاوت ها در طراحی آن ها  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(تفاوت های موجود  در طراحی لجن فعال  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 دت زمان)دقیقه(م

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

اصالحات لجن فعیال و تفیاوت 

 ها در طراحی آن ها

معرفییییی الگوهییییای 

م تلییف فراینیید لجیین 

فعال و مزایا و معاییب 

 آنها  

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

ود:از فراگیر انتظار می ر رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مراحل طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضالب -

را فهرسیت کنید. )هیدف بیه روش صیافی چ نیده) رشید چسیبنده( مالحظات اساسی در طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضالب  -

 شناختی(

دهید. )هیدف را توضییح مالحظات اساسی در طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضیالب بیه روش صیافی چ نیده) رشید چسیبنده( -

 شناختی(

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(روش صافی چ نده) رشد چسبنده(  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مالحظات اساسیی در طراحیی 

تصفیه بیولوژی ی فاضیالب بیه 

روش صییافی چ نییده) رشییید 

 چسبنده(

مبیییییانی فراینییییید، 

معیارهیییای طراحیییی 

راکتور رشد چسبیده و 

 عمل رد آنها

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. صافی چ نده) رشد چسبنده(با روش  RBCتفاوت موجود در روش  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( RBCمالحظات اساسی در طراحی تصفیه بیولوژی ی فاضالب به روش  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(  RBCروش  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(با روش صافی چ نده) رشد چسبنده( را  RBCروش  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

مالحظات اساسیی در طراحیی 

تصفیه بیولوژی ی فاضیالب بیه 

و روابییط طراحییی  RBCروش 

 همراه با مثال طراحی

اصیییول و معیارهیییای 

،  RBCطراحی روش 

عمل یییرد و رانیییدمان 

میییورد انتظیییار ایییین 

 تورهاراک

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 
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 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.فرمت های م تلف طراحی تصفیه فاضالب به روش برکه تثبیت  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(مص صات اساسی در طراحی تصفیه فاضالب به روش برکه تثبیت  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(طراحی تصفیه فاضالب به روش برکه تثبیت و فرمت های م تلف طراحی در  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختیروش برکه تثبیت  را با دو روش قبلی  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یقهدق021

 

مص صات اساسیی در طراحیی 

تصفیه فاضالب بیه روش برکیه 

تثبیت و فرمیت هیای م تلیف 

 طراحی

مبیییییانی فراینییییید، 

معیارهییای طراحییی و 

انواع برکه های تثبیت 

بییه لحییاا طراحییی و 

 عمل ردی 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اختیاری –بی هوازی  -اقلیمی تاثرگذار در استفاده از برکه های هوازیشرایط  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(اختیاری  –بی هوازی  -پارامترهای مهو در طراحی برکه های هوازی -

 ی(را توضیح دهد. )هدف شناختاختیاری  –بی هوازی  -شرایط استفاده از برکه های هوازی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(اختیاری  –بی هوازی  -برکه های هوازی -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

بیی  -طراحی برکه های هوازی

 اختیاری  –هوازی 

معرفیییی پارامترهیییای 

بیا مهو طراحی همراه 

 مثال طر 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 
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 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع سیستو های نوین تصفیه فاضالب  -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( صرفه اقتصادی حاصل از استفاد از شیوه های نوین تصفیه فاضالب -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( فت های حاصل شده بر مبنای استفاده از روش های نوین تصفیه فاضالبپیصر -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( سیستو های نوین در تصفیه فاضالب را با روش های قدیمی -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 12جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي دريس ی تشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

معرفییی سیسییتو هییای نییوین و 

 پیصرفت ها در تصفیه فاضالب

نیییاز سیینجی، الویییت 

و  بندی، طبقیه بنیدی

 عمل رد راکتورها

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( UASB ،SBR ،DEEP- SHAFT reactorرامتر های طراحی سیستو های پا -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( UASB ،SBR ،DEEP- SHAFT reactorسیستو های  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( UASB ،SBR ،DEEP- SHAFT reactorسیستو های  -

 

 بی مطالبندی ارائهجدول زمان

 13جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

 UASBطراحی سیستو های 

،SBR ،DEEP- SHAFT 

reactor  

معرفیییی پارامترهیییای 

 طراحی ان ها

  

 

 دهم:چهاراهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکي مرکز مطالعات و توسعه

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. نمراحل طراحی سیستو های تغلیظ لج -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع روش ضدعفونی پساب تصفیه شده  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(، ازن زنی UVضدعفونی پساب تصفیه شده به روش کلرزنی ، -

 دف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند. )هتثبیت لجن در تصفیه خانه ، پمپاژ لجن و طراحی سیستو های تغلیظ لجن  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 14جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مالحظات طراحی در ضدعفونی  دقیقه 01 

 پساب تصفیه شده 

، UVروش کلرزنیییی ،

 ازن زنی و ...

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

لجین و طراحیی  پمپاژ  تثبیت لجن در تصفیه خانه  دقیقه 01 

سیسییتو هییای تغلیییظ 

 لجن

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. انواع روش های تثبیت لجن -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( روش ها و نحوه طراحی آبگیری لجن -

 توضیح دهد. )هدف شناختی(را  روش های دفع پساب  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(تثبیت لجن به روش های م تلف ) هوازی ، بیهوازی شیمیایی و ...(  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 15جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تثبیییت لجیین بییه روش هییای  دقیقه 01 

 م تلف 

ضییو هییوازی ، بییی ه

هیییییوازی، تثبییییییت  

 شیمیایی و ...

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

روش هییای آبگیییری لجیین و  دقیقه 01 

 طراحی آن ها

بسترهای لجن خصک 

انیواع روش هیای کن، 

 آبگیری م انی ی

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

روش هیییای دفیییع پسیییاب و  دقیقه 01 

 ن هاآطراحی 

شییاخه هییای دفییع و 

 سابپاستفاده مجدد 

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 آموزش علوم پزشکي مرکز مطالعات و توسعه

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. مراحل طراحی تصفیه خانه فاضالب -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( انواع روش های موجود در طراحی تصفیه خانه فاضالب -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( بهترین طر  و دلیل انت اب آن -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مدل های طراحی شده  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 16جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 دقیقه021

 

طراحییی یییک تصییفیه خانییه 

فاضالب شیهری بیرای اجتمیاع 

ئیش نفری به ی ی از ر 01111

های لجن فعال صافی چ نده ، 

RBC  و برکه تثبیت همراه بیا

 تصفیه لجن

ارائییه یییک پییروژه بییه 

دانصجویان و راهنمایی 

هییییای الزم  بییییرای 

طراحی تصیفیه خانیه 

 فاضالب

 آزمون کتبی اسالید –کتاب 

 


