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روش آموزش:


 Lecture Basedبا استفاده از وسائل كمک آموزشي (ویدئو پروژكتور ،ترانس پارنت) و اختصاص زمان

پرسش و پاسخ در طول هر جلسه
نحوه ارزشیابی:
 امتحان میان ترم بصورت تستي و حل مسئله 9 :نمره
 امتحان پایان ترم بصورت تستي و حل مسئله 31 :نمره
 تکالیف كالسي 1 :نمره
 ارزیابي در طول ترم )میزان مشاركت و فعالیت كالسي)  2نمره

عنوان درس و اهداف مربوطه
بیان اهداف جلسه و ارزیابي اطالعات دانشجویان
 - آشنایي با ضوابط و مقررات ،معیارهای كنترل در محل كارخانه (مدیریت های پیشگیری از ایجاد

جلسه
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فضوالت و اصالح آنها)

سمیت
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 توکسیکولوژی آالینده های صنعتی (اثرات سمیت ،روابط بین مقدار آالینده و اثرات ناشی از آن ،آالینده های سرطانزا و
غیر سرطانزا)
 محاسبه بار آلی فاضالب های صتعتی وارد به اکوسیستم ها

متعادل سازی جریان فاضالب
 طراحی سیستم های مختلف برای متعادل سازی جریان

1

واحدهای پیش تصفیه
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 طراحی واحدهای پیش تصفیه در محل کارخانه

واحدهای خنثی سازی جریان فاضالبهای صنعتي
 طراحی واحدهای خنثی سازی جریان فاضالبهای صنعتي

9

روش های شیمیایی تصفیه و تثبیت فاضالبهای صنعتي
 طراحی روش های شیمیایی تصفیه و تثبیت فاضالبهای صنعتي

6

روش های فیزیکی و حرارتی تصفیه فضوالت صنعتی
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 طراحی سیستم های شناورسازی ثقلی و شناورسازی با هوا

روش های تصفیه بیولوژیکی
 طراحی روش های تصفیه بیولوژیکی
پیش تصفیه بی هوازی

 روشهای پیش تصفیه بي هوازی
روش های طراحی تصفیه فاضالب برای صنایع آبکاری و فلزی
 طراحی تصفیه فاضالب برای صنایع آبکاری و فلزی
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روش های بازیابی فلزات

 طراحي روشهای بازیابي فلزات
فاضالب صنایع غذایی

 انتخاب روش و طراحي تصفیه خانه فاضالب صنایع غذایي

فاضالب صنایع نساجی

 انتخاب روش و طراحي تصفیه خانه فاضالب صنایع غذایي

چرم سازی

 انتخاب روش و طراحي تصفیه خانه فاضالب صنایع غذایي
روش های تصفیه غشایی جهت حذف آالینده های خطرناک
 طراحي روش های تصفیه غشایی جهت حذف آالینده های خطرناک
روش های بازچرخش و روش های دفع
 طراحی روش های بازچرخش و روش های دفع
روش های تصفیه و گندزدایی
 طراحی روش های تصفیه و گندزدایی
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