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 یطمح بهداشتمهندسي  رشته پیوسته كارشناسي دوره انشجوياند  :هدف روهگ

 تخلیه و نامناسب دفع از ناشي محیطي زيست و بهداشتي اثرات شهری، فاضالبهای خصوصیات با دانشجويان آشنايي :هدف

  شهری فاضالبهای تصفیه اصول و محیط به فاضالبها

 اينگونیه  ورود .شیود  میي  زيست محیط وارد و شده فاضالب به تبديل اجتماع هر در مصرفي آب از بااليي درصد :درس شرح

 مخیاطره  بیه  آب، كیفییت  كیاه   .گردد مي ... و خاک زيرزمیني، و سطحي آبهای آلودگي باعث محیط، به تصفیه بدون فاضالبها

 محییط  بیه  فاضیالبها  دفیع  بنیابراين،  .باشد مي فاضالبها غیربهداشتي دفع اثرات مهمترين از موجودات ديگر و انسان حیات افتادن

 تصیفیه  اصیول  درس، ايین  در .گییرد  صیورت  پسیاب  دفیع  استانداردهای حدود به رسیدن تا تصفیه انجام از پس بايستي زيست

 واحیدها  ايین  طراحیي  اصول و تصفیه از حاصل لجن و فاضالب تصفیه فرايندی و عملیاتي واحدهای معرفي شهری، فاضالبهای

  .گردد مي ارائه

 :آموزش روش

 Lecture Based زمان اختصاص و (پارنت ترانس وژكتور،پر ويدئو) آموزشي كمک وسائل از استفاده با 

 جلسه هر طول در پاسخ و پرس 

 :ارزشیابی نحوه

 نمره 93: مسئله حل تشريحيبصورت  ترم پايان امتحان 

 نمره 2( كالسي فعالیت و مشاركت میزان (ترم طول در ارزيابي 

 

 

 

 



  عنوان درس و اهداف مربوطه  جلسه

  فاضالبهااهداف تصفیه فاضالب و تقسیم بندی    اول

 شهری فاضالبهای تصفیه تاريخچه و تعاريف  

 شهری فاضالبهای بهداشتي دفع و تصفیه اهمیت  

 فاضالبها بندی تقسیم  

 بندی جمع  

 كمیت و كیفیت فاضالبها و استانداردهای خروجي   دوم
 تصفیه نظر از مهم جريانهای و آن بر موثر عوامل شهری، فاضالبهای كمیت  

 آن بر موثر عوامل و هریش فاضالبهای كیفیت  

 لجن و پساب دفع مورد در محیطي زيست استانداردهای  

 بندی جمع  

 مکانیسمها تصفیه   سوم
 شهری فاضالب تصفیه روشهای و مکانیسمها بندی دسته  

 خانه تصفیه به ورودی هیدرولیکي و آلي بار محاسبه  

 مسائل حل  

 بندی جمع  

 تصفیه مقدماتي   چهارم
 شهری فاضالب تصفیه فمختل واحدهای  

 جريان گیری اندازهو  گیر دانه خردكن، آشغالگیری، واحدهای:  مقدماتي تصفیه  

 مقدماتي تصفیه واحدهای طراحي اصول  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

 تصفیه اولیه   پنجم
 اولیه نشیني ته حوض شامل اولیه تصفیه  

 اولیه نشیني ته حوضهای طراحي اصول  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

 لجن فعال -تصفیه ثانويه   ششم
 ثانويه تصفیه واحدهای  

 آن انواع و فعال لجن سیستم معرفي  

 آن طراحي و هوادهي حوض  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

  



 
 هفتم

 ته نشسني ثانويه  
 آن طراحي و ثانويه نشیني ته حوض  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

 
 هشتم

 مشکالت عمده فرايندهای بیولوژيکي  

 شاخص هي بصری فرايندهای بیولوژيکي 

 بالکینگ 

 كف كردن  

 رليروشهای كنت 

 جمع بندی 

 فرايندهای بیولوژيکي با رشد چسبیده   نهم
 چکنده، صافي جمله از چسبیده رشد سسیستمهای معرفي RBC شده اصالح نوين سیستمهای و  

 و چکنده صافي طراحي اصول RBC  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

  ترم میان آزمون  دهم

 گندزدايي   دهمیاز
 پساب از مجدد استفاده و گندزدايي  

 مربوطه مکانیسمهای و طراحي اصول  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

 دفع لجن   دوازدهم
 لجن دفع و تصفیه مختلف روشهای  

 آنها ويژگیهای و ثانويه و اولیه لجن  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع 

 بركه های تثبیت   سیزدهم
 آن انواع و فاضالب تثبیت های بركه  

 طراحي اصول  

 كالس در مسائل حل  

 بعنوان مسئله طرح Homework دانشجويان برای  

 بندی جمع  

 
 

   
 



 
 چهاردهم

 آن اهداف و فاضالب پیشرفته تصفیه  

 حذف ازت وفسفر 
 فلزات سنگین حذف 
 حذف مواد آلي خاص  

  شهری فاضالب خانه تصفیه يک از بازديد   پانزدهم

  فاضالب تصفیه بیهوازی سیستمهای   شانزدهم

 مکانیسم تصفیه بي هوازی 

 خصوصیات باكتريهای اسیدی و متان ساز 

 مراحل تجزيه بي هوازی بیو پلیمرها 
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