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 معرفی درس:
واحدهای درسی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار است که درس کلیات محیط زیست به عنوان یکی از 

در این درس ارائه شده است.  لیات مباحث مربوط به آب ، فاضالب و زباله های صنعتجهت آشنایی دانشجویان با ک

نعتی، شیمیایی آب برای مصارف ص -خصوصیات فیزیکیامل مفاهیم کلیات محیط زیست شدانشجویان با مفاهیم اصلی 

 آشنا خواهند شد. خصوصیات فاضالب های صنعتی و زباله های صنعتی  و روش های مدیریت آن

 

 

 
 

                    مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:                                                    بهداشت اوزدانشکده :      

 مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار -کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:

 2 :  تعداد واحد کلیات محیط زیست :  نام درس

 نظری نوع واحد :

  01-8دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:

                                             دکتر منگلی زاده مسئول برنامه :  

 Nezam_m2008@yahoo.cvom آدرس پست الکترونیکی:                            22201225:       دانشکده شماره تماس

 نظام الدین منگلی زاده   الفبا(:مدرسین) به ترتیب حروف 

 Nezam_m2008@yahoo.cvom  آدرس پست الکترونیکی:                           22201225تماس دانشکده:       شماره 

 نظام الدین منگلی زاده تهیه و تنظیم : 

 01/10/11 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
 منابع تأمین آب( 0

 خصوصیات فیزیکی آب برای مصارف صنعتی( 2

 خصوصیات شیمیایی آب برای مصارف صنعتی( 5 

 برای مصارف صنعتیخصوصیات بیولوژیکی آب ( 4

 گندزدایی-تعویض یون-سختیگیری–روشهای تصفیه آب برای مصارف )ته نشینی ( 2

 شناخت خصوصیات فیزیکی فاضالبهای صنعتی( 0

 شناخت خصوصیات شیمیایی فاضالبهای صنعتی( 2

 شناخت خصوصیات بیولوژیکی فاضالبهایصنعتی( 8

 روشهای تصفیه فیزیکی فاضالبهای صنعتی( 1

 ای تصفیه شیمیایی فاضالبهای صنعتیروشه( 01

 روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضالبهای صنعتی( 00

 شناخت و طبقه بندی زباله های صنعتی )زباله های عادی و خطر ناک و رادیواکتیو(( 02

 روشهای جمع آوری و نگهداری موقت زباله های صنعتی( 05

 روشهای دفع زباله های صنعتی( 04

 
 

 ف کلیاهدا 

 آب نیتأممنابع 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 منابع مختلف تأمین آب را نام ببرد 

 محاسن و معایب هر منبع را بیان کند 

 امکان استفاده از منابع آب را در صنایع بیان کند 

 هدف کلی 

 خصوصیات فیزیکی آب برای مصارف صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 

 رنگ آب را برای مصارف صنعتی بیان کند 

 دمای آب را برای مصارف صنعتی بیان کند 

 کدورت آب را برای مصارف صنعتی بیان کند 

 هدف کلی 

 خصوصیات شیمیایی آب برای مصارف صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  pHآب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 هدایت الکتریکی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 



 قلیائیت و اسیدیته آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 مواد محلول معدنی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 مواد محلول آلی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 مواد سمی و شیمیایی آب برای مصارف صنعتی را بیان کند 

 هدف کلی 

 خصوصیات بیولوژیکی آب برای مصارف صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 عوامل بیولوژیکی موجود درآب را طبقه بندی نماید 

 خصوصیات بیولوژیکی آب برای مصارف مختلف در صنایع را بیان کند 

 اهمیت وجود عوامل بیولوژیکی در آب را بیان کند 

 هدف کلی 

 تصفیه آب روشهای کلی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 کاربرد روش ته نشینی را در جدا سازی ذرات بیان کند 

 خصوصیات تانکهای مختلف ته نشینی را بیان کند 

 خصوصیات سختی گیری با استفاده از مواد شیمیایی را بیان کند 

  بیان کندخصوصیات سختی گیری با استفاده از تبادل یون را 

 کاربرد روش تعویض یون در جدا سازی امالح آب را بیان کند 

 خصوصیات مواد گندزدا را بیان کند 

 دکاربرد مواد مختلف گندزدا در آب را بیان کن 

 هدف کلی 

 شناخت خصوصیات فیزیکی فاضالبهای صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  های مختلف صنعتی را بیان نمایدفیزیکی فاضالب خصوصیات 

  .تفاوت بین فاضالب های مختلف از نظر خصوصیات فیزیکی تشریح نماید 

 هدف کلی 

 فاضالبهای صنعتی شیمیاییشناخت خصوصیات 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  شیمیایی فاضالب های مختلف صنعتی را بیان نمایدخصوصیات 

  .تفاوت بین فاضالب های مختلف از نظر خصوصیات شیمیایی تشریح نماید 

 .پارامترهای مختلف شیمیایی فاضالب با استاندارد خروجی از تصفیه خانه را نام ببرد 



 

 

 هدف کلی 

 فاضالبهای صنعتی بیولوژیکیشناخت خصوصیات 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  عوامل بیولوژیکی در فاضالبهای صنعتی را بیان کندامکان حضور 

 انواع فاضالبهایی که دارای عوامل بیولوژیکی هستند را نام ببرد 

 هدف کلی 

 یصنعت یفاضالبها یکیزیف هیتصف یروشها

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خصوصیات روش هوا دهی به فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش آشغالگیری فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش دانه گیری فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روش ته نشینی فاضالبهای صنعتی را بیان کند 

 دخصوصیات انواع تانکهای ته نشین کننده ذرات و مواد را بیان کن 

 هدف کلی 

 روشهای تصفیه شیمیایی فاضالبهای صنعتی

 داف اختصاصی اه 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خصوصیات روش تصفیه تبادل یونی را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه اسمز معکوس را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه الکترودیالیز را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه اکسیداسیون شیمیایی را بیان کند 

  دکربن فعال را بیان کنخصوصیات روش تصفیه جذب سطحی توسط 

 هدف کلی 

 فاضالبهای صنعتی بیولوژیکیروشهای تصفیه 

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 خصوصیات روش تصفیه لجن فعال را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه صافی چکنده را بیان کند 

 خصوصیات روش تصفیه برکه های تثبیت را بیان کند 

  تصفیه الگونهای هوا دهی را بیان کندخصوصیات روش 

 خصوصیات روش تصفیه بی هوازی را بیان کند 



 هدف کلی 

 شناخت و طبقه بندی زباله های صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دینما یرا طبقه بند یصنعت یانواع زباله ها 

 کند انیرا ب  یعاد یزباله ها اتیخصوص 

 کند انیخطر ناک را ب یزباله ها یکل اتیخصوص 

 کند انیهر کدام را ب اتیو خصوص دینما یخطرناک را طبقه بند یانواع زباله ها 

 دکن انیرا ب ویواکتیراد یزباله ها اتیخصوص 

 هدف کلی 

  جمع آوری و نگهداری موقت زباله های صنعتی روشهای

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  روشهای جمع آوری را نام برده کاربرد آنها را در جمع آوری زبالهها بیان کندانواع 

 انواع ظروف مورد استفاده و خصوصیات آنها را بیان کند 

 انواع روشهای نگهداری موقت زباله های صنعتی را بیان کند 

 خصوصیات روشهای نگهداری موقت را بیان کند 

 

 هدف کلی 

 روشهای دفع زباله های صنعتی

  اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 خصوصیات روشهای دفع نهای زباله های صنعتی عادی را بیان کند 

 خصوصیات روشهای دفع نهای زباله های صنعتی خطر ناک را بیان کند 

 دخصوصیات روشهای دفع نهای زباله های رادیو اکتیو را بیان کن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی              ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و سایر امکانات فضای مجازی و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ،اسالید 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعخاصی /مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 

 (دکتر بنا زاده-شادراهنمای تصفیه آبهای صنعتی ) دکتر سنمار 

کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و اهداف ذکر شد

 

 دکتر ایوب ترکیان–جلد دوم –تصفیه فاضالبهای صنعتی 

کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و اهداف ذکر شد

کلیه فصول مرتبط با عناوین  دکتر قاسمعلی عمرانی–مدیریت مواد زائد جامد 

 جلسات و اهداف ذکر شد
Hand book of Indvstrial and Hazardovs waste Treatment.Law rende , 

K.wang 
کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و اهداف ذکر شد

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای  به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 *نوع محتوا
 عنوان و مؤلفین/ مشخصات شامل

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
22/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 
تکلیف اول 

 کالسی

در منابع  جستجودر این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که با 

نمونه ای از تصفیه آب و ذکر شده و سایر منابع در دسترس در اینترنت 

را در قالب یک فابل تهیه و در صورت امکان در یک کالس  فاضالب صنایع

 .آنالین گزارش نمایند

تا  11/8/99

23/8/99  
23/8/99  

مرور فصل مربوطه 

از منبع درسی و 

درک مفاهیم 

 مربوطه

2 

 

 دومتکلیف 

 کالسی

با جستجو در ارینترنت در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که 

یا منابع ذکر شده خطرات ناشی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و 

 بیولوژیکی آب و فاضالب در صنایع را شرح دهد

تا  11/9/99

23/8/99  
23/9/99  

مرور فصل مربوطه 

از منبع درسی و 

درک مفاهیم 

 مربوطه



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 1 آزمون میان ترم

 12 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

                     01حداقل نمره قبولی                    

 4   تعداددفعات مجاز غیبت در کالس                   



 کلیات محیط زیست درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

42/60/99 8- 06 
نظام الدین  منابع تأمين آب

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

10/60/99 8- 06 
خصوصيات فيزیكي آب 

 برای مصارف صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

60/60/99 8- 06 
خصوصيات شيميایي   

 آب برای مصارف صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

02/60/99 8- 06 
خصوصيات بيولوژیكي 

 آب برای مصارف صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

40/60/99 8- 06 

روشهای تصفيه آب برای 

–مصارف )ته نشيني 

-تعویض یون-سختيگيری

 گندزدایي

نظام الدین 

 زاده منگلي
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

48/60/99 8- 06 

شناخت خصوصيات 

فيزیكي فاضالبهای 

 صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

60/68/99 8- 06 

شناخت خصوصيات 

شيميایي فاضالبهای 

 صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

سامانه کامپيوتر، 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

04/68/99 8- 06 
نظام الدین  ميانترم و بررسي تكاليف

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید
 ميانترم

09/68/99 8- 06 

شناخت خصوصيات 

بيولوژیكي 

 فاضالبهایصنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

40/68/99 8- 06 
روشهای تصفيه فيزیكي 

 فاضالبهای صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

61/69/99 8- 06 

روشهای تصفيه 

شيميایي فاضالبهای 

 صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

06/69/99 8- 06 

روشهای تصفيه 

فاضالبهای بيولوژیكي 

 صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

00/69/99 8- 06 

شناخت و طبقه بندی 

زباله های صنعتي )زباله 

های عادی و خطر ناک و 

 رادیواکتيو(

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

42/69/99 8- 06 

جمع آوری و روشهای 

نگهداری موقت زباله 

 های صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

60/06/99 8- 06 
روشهای دفع زباله های 

 صنعتي

نظام الدین 

 منگلي زاده
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

 -کویيز

 تكليف

68/06/99 8- 06 
نظام الدین  جمع بندی درس 

 زادهمنگلي 
 مجازی

کامپيوتر، سامانه 

 نوید

پرسش و 

 پاسخ

 

 


