
  

 
 

 

 

  (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 

 مقدمه:

از فاضالب را تصفیه فاضالب می گویند. این فاضالب می تواند یک فاضالب بهداشتی خانگی یا فاضالب  فرایند حذف مواد آالینده

صنعتی باشد. به منظور انجام تصفیه فاضالب از روشهای مختلف فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی استفاده می شود که به آنها 

ها مواد آالینده موجود در فاضالب به ترکیبات بی خطر یا کم خطر فرآیندهای تصفیه فاضالب گفته می شود.. به کمک این فرآیند

نامیده  لجن فاضالب جامد است کهبرای محیط زیست تبدیل می شود. معموالً یکی از محصوالت تصفیه فاضالب، زباله نیمه

 .شود که نیازمند تصفیه و تثبیت پیش از دفع به محیط زیست می باشدمی

 
 
 
 
 
 

 محیطگروه آموزشی:  مهندسی بهداشت                                           دانشکده : بهداشت اوز

                                    محیطمهندسی بهداشت  -کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:

  3  :تعداد واحد تصفیه فاضالب :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 10 -12و چهارشنبه  8-10 شنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:  فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط پیش نیاز:

 سامانه نوید مکان برگزاری:

 دانشکده علوم پزشکی الرستان EDCمسئول برنامه :  

 مهندس محمدرضا شوشتریان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 مهندس محمدرضا شوشتریان تهیه و تنظیم : 

 11/1400 /23 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AC%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8


 :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد 
 

  مشخصات فاضالبآشنایی با 
 
 

 هدف کلی

 

 ویژگی های فاضالبآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصی  

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو
 ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی فاضالب را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 تصفیه مقدماتی فاضالبآشنایی دانشجو با 

  اهداف اختصاصی 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 
  روش ها و فرآیندهای تصفیه مقدماتی را فراگیرد.انواع 

 هدف کلی 

 

 تصفیه ثانویه فاضالب

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 .تقسیم بندی فرآیندهای تصفیه فاضالب از نظر هوازی و بی هوازی و رشد معلق و چسبیده را بشناسد 

 

 هدف کلی 

 

 صنعتیتصفیه فاضالب 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 .مشخصات کمی و کیفی فاضالب انواع صنایع را بشناسد 

 .روش های مدیریت )تصفیه( فاضالب صنایع مهم را بشناسد 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازیترکیبی                                          

 

 شرایط اجراء

 

  امکانات آموزشی بخش 
 نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، کامپیوتر     

 

 

   آموزش دهنده 
   :اساتید گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 
 

  منابع اصلی درسی: 
 

 

  منابع درسی:  

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

 :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 
Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, and Reuse, Metcalf and Eddy. 5th edition, 

2013- McGill Inc. 

 

 کل کتاب

 1388طراحی تصفیه خانه فاضالب، گایگیگ بدلیانس قلی کندی، انتشارات آییژ، 

 
 کل کتاب

 کل کتاب انتشارات دانشگاه تهران -فاضالب شهری )جلد دوم: تصفیه فاضالب(، محمدتقی منزوی

 

 

 

 

 



 

 

 نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
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، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

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

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

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



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

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . 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

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجویان هایتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
 پروژه

 کالسی

اصول و مبانی تصفیه از دانشجویان خواسته می شود تا با  پروژهدر این 

فاضالب برای یک منطقه فرضی با مشخصات فاضالب فرضی فرآیندهای 

 خانه فاضالب را انتخاب نمایند.یک تصفیه 

 تا 01/03/1401

15/03/1401  
15/03/1401  

یادگیری 

دانشجو با 

انتخاب 

فرآیندهای 

 تصفیه فاضالب
 

 

     



 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 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 یدر سامانه امکان فعال ساز

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

 10 آزمون میان ترم

 7 آزمون پایان ترم

 1 غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 



       10حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشی              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

  منابع اصلی درسی: 
 

  ارزشیابی 

 
 نحوه ارزشیابی         

 ارزشیابی تکوینی 

  کتبی پایان ترمارزشیابی 

  نحوه محاسبه نمره کل 
 10 نمره کار عملی و فعالیت کالسی 

 10 نمره آزمون پایان ترم 

 

 مقررات 

 

                                         10حداقل نمره قبولی 

  2                     تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 

 نقشه برداری و نقشه کشی درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

 مقدمه و تعاریف 10-8 1400/  11/  18
مهندس 

 شوشتریان
 اسالید آموزشی  سخنرانی

فعالیت 

و کالسی 

آزمون پایان 

 ترم

20/ 11/ 1400 

12- 10  

 مقدمه و تعاریف
مهندس 

 شوشتریان
 آموزشیاسالید   سخنرانی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

25/11/1400 10-8 

مراحل مختلف 

مهندس  تصفیه فاضالب

 شوشتریان
 اسالید آموزشی سخنرانی 

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

27/11/1400 

12- 10 مراحل مختلف  

مهندس  تصفیه فاضالب

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 
 اسالید آموزشی

فعالیت 

 کالسی و

آزمون پایان 

 ترم

فعالیت  اسالید آموزشیو کار  سخنرانیمهندس تصفیه اولیه  10-8 02/12/1400



کالسی و  عملی  شوشتریان فاضالب

آزمون پایان 

 ترم

04/12/1400  

12- 10 تصفیه ثانویه  

)تصفیه 

 بیولوژیکی(

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

پایان آزمون 

 ترم

09/12/1400  10-8 

انواع سیستم های 

تصفیه بیولوژیکی 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

11/12/1400  

12- 10 انواع سیستم های  

تصفیه بیولوژیکی 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

16/12/1400  10-8 

انواع سیستم های 

تصفیه بیولوژیکی 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

18/12/1400  

12- 10  
انواع سیستم های 

تصفیه بیولوژیکی 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

23/12/1400  10-8 

انواع سیستم های 

تصفیه بیولوژیکی 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

25/12/1400  

12- 10  
سیستم های 

هوازی رشد 

 چسبیده

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

15/01/1401  10-8 

سیستم های 

هوازی رشد 

 چسبیده

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

17/01/1401  

12- 10  

فرآیندهای بی 

 هوازی مطلق

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

22/01/1401  10-8 

فرآیندهای 

بی  -هوازی

 هوازی اختیاری

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

24/01/1401  

12- 10 مهندس  مبانی هوادهی 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

29/01/1401 فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی مهندس مشکالت بهره  10-8 



برداری تصفیه 

خانه های 

 فاضالب

کالسی و  شوشتریان

آزمون پایان 

 ترم

31/01/1401  

12- 10 تصفیه پیشرفته  

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

05/02/1041  10-8 

مهندس  فرآیند گندزدایی

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

07/02/1401  

12- 10 تصفیه فاضالب  

 صنعتی

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

14/02/1401  10-8 

خنثی سازی 

فاضالب های 

 صنعتی

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

19/02/1401  

12- 10 حذف روغن و  

 چربی

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

21/02/1401  10-8 

تصفیه و دفع مواد 

 جامد لجن

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

26/02/1401  

12- 10 نگاهی به مدیریت  

تصفیه فاضالب و 

صنایع مهم در 

 ایران

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

28/02/1401  10-8 

نگاهی به مدیریت 

و تصفیه فاضالب 

صنایع مهم در 

 ایران

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

 

 

 

 

 
 

 


