
 

 

 

 ی دو ساعتی برای یک درس دو واحدی(جلسه  32 ،)برای یک دوره درس کامل

 

 مهندسی بهداشت محیط: گروه آموزشی                                                                                      بهداشت  :دانشکده

 سی بهداشت محیطدکتری تخصصی مهند مقطع و رشته ی تحصیلی:

  نظری نوع واحد:              واحد 3 تعداد واحد:                  طراحی()فرآیندها و  روش های نوین تصفیه فاضالب نام درس:

 -- پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت روز:              ساعت:             مکان برگزاری:                    زمان برگزاری کالس:

 دکتر فرزادکیا، دکتر غالمی )به ترتیب حروف الفبا(: مدرسین           دکتر میترا غالمی مسئول درس: داد دانشجویان:             تع

پیش ه از آب، آلودگی آب یکی از معضالت با توجه به پیشرفت جوامع بشری و روند رو به رشد استفاد: شرح درس

مسائل به روز این حیطه حفظ این سرمایه از  تکنیک های آن جهت و استفاده مجدد از آبرعایت بهداشت، روست. 

یری آنها در طراحی از مباحث اصلی نوین تصفیه فاضالب و به کارگ روش هایشناخت و آشنایی با است. به همین دلیل 

نیتراته مغذی، نیتروژن، مواد جامد معلق،  هرگونه مواد و حذف روش های تصفیه آب برای تصفیه این درس می باشد.

حذف حذف زیستی فسفر، حذف ترکیبات سمی، از بین بردن سختی آب، کردن زیستی آب و یا حذف نیترات، 

انواع فیلتراسیون و ته رفته تصفیه آب، درس روش های پیش در این ترکیبات معدنی محلول در آب، به کار می رود.

 مطرح می شود.روش های احیا و استفاده مجدد از پساب  ،اکسیداسیون پیشرفتهفیلتراسیون غشایی، نشینی، 

 جهت.. در این درس روش های پیشرفته تصفیه مانند فیلتراسیون غشایی، اکسیداسیون پیشرفته و.: کلیهدف 

قادر به طراحی تصفیه خانه  ،کرد یکپارچهبا یک رویدانشجو باید درس  در پایان. خواهد شدمطرح تصفیه فاضالب 

در رسیدن به  فاضالب و تصفیه بازیافتدر به کار رفته  ی پیشرفتهباشد که این مهم با تمرکز بر روش های 

 نظارتی، بدست خواهدآمد.استانداردهای 

 :اهداف جزیی

 هرکدام از مراحل تصفیهو روش های جایگزین برای ب یادگیری پنج مرحله ی تصفیه فاضال .1

 غیر قابل تجزیه از فاضالبآلی نوین برای حذف مواد روش های  بررسی .3

 فسفر یادگیری رویکردهای طراحی برای فرآیندهای حذف نیتروژن و .2

 فسفر نیتروژن وفرآیندهای حذف برای شیمیایی  -روش های فیزیکی در یادگیری رویکردهای طراحی .4



 یادگیری روش های حذف نمک های معدنی .5

 ارد مورد مطالعهبحث آزاد درباره موانجام یادگیری مشکالت مرتبط با استفاده مجدد از آب تصفیه شده با  .6

 انجام بحث آزاد در مورد آخرین مطالعاتآخرین ایده ها در حوزه ی روش های نوین تصفیه فاضالب با بررسی  .7

 انجام شده در منطقه مرتبط

 

 دستاوردهای آموزشی این دوره:

یادگیری روش های پیشرفته در تصفیه فاضالب و کاربردهای آن در حذف آالینده ها و سم زدایی از آب  .1

 های آلوده

 (نوین اکسیداسیون های )روش AOTارزیابی اقتصادی  .3

 اکسیداسیون نوینفرآیندهای  ای ازخالصه  .2

 تصفیه فاضالبهای نوین دریافتن طراحی، اجرا و  مدلسازی روش  .4

حی و ارزیابی هزینه های روش های حذفی مختلف در تصفیه فاضالب با طرح توسعه قابلیت فردی در طرا .5

  مسئله مهندسینمونه یک 

 به کارگیری این قابلیت ها در مشکالت صنعتی و جامعه به صورت عملی و نمونه های واقعی .6

 تصمیمات مهندسیاتخاذ اقتصادی برای کمک در استفاده از ابزار تصمیم گیری  .7
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 استفاده از سایر منابع مطالعاتی و اینترنت آزاد می باشد.نکته: 

 

 شیوه های تدریس:

                                                  دانشجویان ارائه                                                    پروژه                                                    سخنرانی

 

  بازدید های فنی و علمی                                    (PBLیادگیری مبتنی بر مسئله ) 

 :شیوه های ارزیابی دانشجو

 % 23 انجام پروژه و مقاالت مروری                            ** حضور منظم و فعال در کالس

 % 23 امتحان پایان ترم                                      % 43 ارائه( 3ارائه کالسی )

 

 

 برنامه جلسات روشهای نوین تصفیه فاضالب

 نام استاد  عنوان  جلسه 

  فرزادکیادکتر  روش های متداول تصفیه فاضالب  جلسه اول 

 دکتر فرزادکیا  ضرورت بکارگیری فرآیندها وفن آوری های نوین   جلسه دوم 

 دکتر غالمی  روش های نوین تصفیه فیزیکی فیلتراسیون غشایی  جلسه سوم 

 -نگهداری غلظت باالی جرم بیولوژی –رویکردهای نوین در عملیات و فرآیندهای تصفیه فاضالب  جلسه چهارم 

 ارتقای سیستم جداسازی   

 دکتر فرزادکیا 

 -نگهداری غلظت باالی جرم بیولوژی –رویکردهای نوین در عملیات و فرآیندهای تصفیه فاضالب  جلسه پنجم

 ارتقای سیستم جداسازی   

 تر فرزادکیادک

سیستم های نوین تصفیه بیولوژی مدیفیکاسیون های جدید  لجن فعال سیستم های با محیط   ششمجلسه 

 مستغرق  

 دکتر فرزادکیا

 دکتر غالمی  صافی های بیهوازی   –بسترهای سیال   - UASBسیستم های نوین تصفیه بیولوژی  هفتمجلسه 



 دکتر غالمی  صافی های بیهوازی   –بسترهای سیال   - UASBژی سیستم های نوین تصفیه بیولو تم شجلسه ه

 دکتر غالمی  صافی های بیهوازی   –بسترهای سیال   - UASBسیستم های نوین تصفیه بیولوژی  جلسه نهم

 دکتر غالمی  روش های نوین در طراحی انواع برکه ها و استخرهای اکسیداسیون  جلسه دهم

 دکتر غالمی  روش های نوین در طراحی انواع برکه ها و استخرهای اکسیداسیون   یازدهمجلسه 

 دکتر فرزادکیا  AOPتصفیه فیزیکوشیمیایی  دوازدهمجلسه 

 دکتر فرزادکیا AOPتصفیه فیزیکوشیمیایی  جلسه سیزدهم

 دکتر فرزادکیا  ش نحوه ارزیابی قابلیت تصفیه فاضالب با مواد شیمیایی و انتخاب بهترین رو چهاردهمجلسه 

 دکتر غالمی   MBR ,PACTروش، سیستم های تلفیقی تصفیه  پانزدهمجلسه 

 دکتر غالمی   MBR ,PACTروش، سیستم های تلفیقی تصفیه جلسه شانزدهم

 دکتر فرزادکیا  طراحی واحد های جدید یا  تغییر واحدهای موجود جهت حذف ترکیبات مغذی  دهم هفجلسه 

 دکتر فرزادکیا  نایی کلی با روش های نوین تصفیه فاضالب برای جریان های کم  آش  هجدهمجلسه 

 دکتر فرزادکیا  آشنایی کلی با روش های نوین تصفیه فاضالب برای جریان های کم    نوزدهمجلسه 

 دکتر غالمی  روش های تصفیه فاضالب در شرایط اضطراری    بیستمجلسه 

  ارائه   31جلسه 

  رائها  33جلسه 

  ارائه 32جلسه

 جلسات در روز شنبه برگزار می شود.الزم به ذکر است بعضی از *

 

 

 


