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  (Course Plan)طرح دوره

 1399-1400نيمسال اول سال تحصيلي  :تاريخ ارائه درس 1399-1400:  سال تحصيلي

 عباس دهداری راد: نام مدرس کارشناسي پيوسته بهداشت محيط :رشتهمقطع/

 19 :تعداد دانشجو فرايندها و عمليات در مهندسي بهداشت محيط:  )واحد( درسنام 

 ساعت 34جلسه/ 17:   تعداد جلسات/مدت کالس 3:  ترم

 

 منابع درس:

.Judd, (2008), “Process Science and Engineering for Water and Wastewater Treatment (Water and Wastewater Process 

Technologies)”, IWA. 

WEF Manual oF practice, Wastewater Treatment Process Modeling, McGraw-Hill Education 

Henze, M., Harremoes, P, (2001)” Wastewater Treatment: Biological and Chemical Processes (Environmental Science and 
Engineering), Springer; Springer, 3rd edition. 

 اسکای روم و سامانه نويد ،  نتي:  نرم افزار پاورپو: امکانات آموزشي

 : سمطالب درکلي رئوس 

 رنديگ يم قرار يرد بررسمو يطيحم ستيز یها ندهيکنترل آال هيجهت استفاده در تصف ندهايفرا نيکاربرد و عوامل موثر بر ا تيها، قابل سميمکان ندها،يدرس شناخت فرا نيدر ا
  :هدف کلي درس

 هيتصف یهارا در واحد گريد یها طيمختلف آب، فاضالبو مح یها ندهيآال هيکنترل و تصف اتيکه اساس عمل يولوزکيو ب ييايميش یندهايو فرا يکيزيف اتيبا عمل انيدانشجو ييآشنا

 دهد يم ليتشک

  روش آموزش:

 درس به صورت نظری در قالبه پاورپوينت به صورت مجازی از طريقه سامانه نويد و اسکای روم برگزار مي گردد

 

 اجرای درس: شيوه
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ده شاری مطالب در سامانه نويد بارگز درس به صورت نظری ارائه مي گردد. و

 و از طريق اسکای روم به صورت آنالين برگزار مي گردد.

 

 

 

 

 ی ارزشيابينحوه

  نمره  4/0      درصد              2حضور مستمر در کالس     

 نمره  4/0       درصد             2        ينظم و انضباط کالس

  نمره  2/1              درصد       6       طول ترم    يابيارزش

 نمره 4درصد                    20         ترم    انيم امتحان

 نمره  14            درصد      70       ترم      انيپا امتحان
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه

 جلسه اول

8/07/99 

و  اتيعمل فيمقدمات درس شامل تعر

و  ندهايشناخت فرا تياهم ند،يفرا

 ندهيدر کنترل آال هيمختلف تصف اتيعمل

 ها

 وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ

 شناختي
 وهد ددانشجو بايد بتواند اصالحات فرايند و عمليات را توضيح 

 اژهفرايند های مختلف در تصفيه آب و فاضالب را در اين دو و
 بقه بندی نمايدط

 جلسه دوم 
واکنش، معادالت  یانرژ ،ييايميواکنش ش

نسبت  ،ييايميانواع معادالت ش ،ييايميش
و روش  دانشجويان بايد بتوانند انواع  واکنش های شيميايي شناختي وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ

های طبقه بندی مختلف انواع واکنش های شيميايي را بيان 
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سرعت واکنش ها، قانون  کينتيس ،يمول 15/07/99

 بقا جرم یها تيبقا جرم و محدود

 نمايد

 جلسه سوم

22/07/99 

درجه صفر، درجه اول  کينتيمعادله س

واکنش  ر،يبرگشت پذ یکاذب، واکنش ها

درجه حرارت )معادله  ريتاث ،يميآنز یها

 عوامل موثر در واکنش ها( ريو سا وسيارن

 وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ

 شناختي
 دانشجويان بايد بتوانند طبقه بندی واکنش ها با توجه به

سرعت واکنش بيان نمايند و  تاثير پارامترهای مختلف بر 

 واکنش را نيز بيان نمايند

 جلسه چهارم

29/07/99 

راکتورها،  یبند ميراکتور، تقس فيتعر

 وسته،يو ناپ وستهيپ انيبا جر یراکتورها

 ،يستونيپ انيبا جر وستهيپ یراکتورها

ان، معادالت سرعت  ياختالط کاملو طراح

درجه صفر، اول و دوم در  یواکنش ها

 انواع راکتور

  وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ

 فته واگردانشجويان بايد قادر باشند انواع مختلف راکتورها را فر شناختي

ن طبقه  بندی آن ها را بر اساس انواع مختلف واکنش ها بيا

 نمايند

 ه پنجمجلس

6/08/99 

 يژگيو و یديکلوئ یها ستميس فيتعر

 ،یديکلوئ یها ندهياال تيآن ها، اهم یها

 ،یديکلوئ یها ستميس یداريعلت پا

ذتا و  ليدافعه و جاذبه و پتانس یروهاين

کردن مواد  داريمعادالت مربوطه، ناپا

پروسه  ،یانعقاد و لخته ساز ،یديکلوئ

 ييايميمختلف انعقاد ش یها

  وتريکامپ ، پرسش و پاسخسخنراني

 

 شناختي
ه مودندانشجويان بايد قادر باشند سيستم های کلوئيدی را بيان 

ند ذارگو اين که چه عواملي بر پايداری ذرات کلوئيدی تاثير مي 

 را بيان نمايند

 جلسه ششم

20/08/99 

بر خواص انواع مواد منعقد کننده  یمرور

کمک منعقد کننده ها و  نيو همچن

مناسب  زانيم ديياثر انها، تع سميمکان

 مواد منعقد کننده

ا رده دانشجويان بايد قادر باشند انواع مختلف مواد منعقد کنن شناختي وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ

 يانبذکر نمايند و مکانيسم اثر هر کدام را نز به صورت کامل 

 نمايند.
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 جلسه هفتم

27/08/99 

بر سرعت عوامل موثر  ،ينيته نش اتيعمل

 یبا هوا یذرات، شناور ساز ينيته نش

با  یمحلول، معادالت مربوط به شناور ساز

 محلول یهوا

 به دانشجويان بايد قادر باشند مکانيسم فرايند ته نشيني را شناختي وتريکامپ سخنراني، پرسش و پاسخ
 يندشکل کامل شرح دهند و انواع مختلف ته نشيني را بيان نما

اين که شناور سازی چيست و کاربرد  و همچنين در خصوص
 ندآن در فرايندهای تصفيه ای چيست نيز اطالعاتي بيان نماي

 جلسه هشتم

4/09/99 

کشش  نيروابط ب ،يجذب و جذب سطح

و جذب، علت و انواع جذب،  يسطح

و  يمربوط به جذب سطح یواکنش ها

جذب  یها زوترميتعادل در واکنش ها، ا

 سرعت واکنش ها..(  چ،يفروندل ر،ي)النگمو

در جذب سطح، روش مطالعه جذب و 

 يعوامل موثر در جذب سطح

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ

 

 

 شناختي

دانشجويان بايد قادر باشند فرايند جذب سطحي چيست و 

 يانبچگونگي کارايي آن در فرايند حذف آالينده های مختلف را 

ضيح تو نيز شرح ونمايند و انواع مختلف ايزوترم و کاربرد آن را 

 دهند.

 جلسه نهم

11/09/99 

 یو انواع تبادل کننده ها يونيتبادل 

معادالت مربوطه، سرعت واکنش ها  ،يوني

 و تعادل در واکنش ها

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ

 شناختي
ده و دا دانشجويان بايد قادر باشند فرايند تبادل يوني را توضيح

 اب  فاضالب بيان نمايندکاربرد آن در فرايند تصفيه 

 جلسه دهم

18/09/99 

 ،یجداساز یپروسه ها ،ييغشا یندهايفرا

 ون،يلتراسيولتراف ون،يلتراسيکروفيم

 زيالياسمز معکوس و د ون،يلتراسينانوف

 ريتقط ،ييغشا زياليالکترود ز،ياليوالکترود

 یندهاياصطالحات مهم در فرا ،ييغشا

 ييغشا

 شناختي رکامپيوت سخنراني، پرسش و پاسخ
 

دانشجويان بايد بتوانند فرايندهايي غشايي، پروسه های 

يونف راسجداسازی، ميکروفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون، نانوفيلت

اسمز معکوس و دياليز و الکترودياليز، تقطير غشايي و 

 اصطالحات رايج در اين زمينه را شرح و توضيح دهد. 

 جلسه يازدهم

25/09/99 

  کامپيوتر خنراني، پرسش و پاسخس یريتقط نديفرا

 شناختي
 دانشجو بايد قادر باشد فرايند تقطير و کاربرد ان را در

 فرايندهای تصفيه ای بيان نمايد
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 جلسه دوازدهم

2/10/99 

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ انجماد نديفرا

 شناختي
د آن ربردانشجو بايد قادر باشد فرايند انجماد را شرح داده و کا

 در فرايندهای تصفيه ای بيان نمايد.  را

 جلسه سيزدهم

9/10/99 

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ فاضالب هيتصف کيولوژيب یندهايفرا

 شناختي
ا رب دانشجو بايد قادر باشد  فرايندهای بيولوژيک تصفيه فاضال

 شرح داده و کاربرد آن در تصفيه فاضالب را بيان نمايد.

 جلسه چهاردهم

16/10/99 

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ يکيولوژيکنترل رشد ب

 شناختي

ا رکي دانشجو بايد بتواند فرايندهای مختلف کنترل رشد بيولوژي

و  توضيح داده و کاربرد آن را درفرايندهای مختلف تصفيه آب

 فاضالب بيان نمايد

 جلسه پانزدهم

23/10/99 

رشد  يکيولوزيب هيتصف یندهاياصول فرا

 اي يمتوال وستهيراکتور ناپ AS ايمعلق 

SBR اي، لجن فعال شده اختالط کامل 

CMASمعادالت مربوط  ،ي، موازنه جرم

 به رشد، معادالت مونود

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ

 شناختي
د رش دانشجو بايد قادر باشد اصول فرايندهای تصفيه بيولوژيکي

 لجن فعال شده SBRراکتور ناپيوسته متوالي يا  ASمعلق يا 

موازنه جرمي و معادالت مربوط به  CMASاختالط کامل يا 

 رشد را شرح و توضيح دهد.

 جلسه شانزدهم

30/10/99 

 يکيولوزيب هيتصف یندهاياصول فرا

 ،يموازنه جرم ،يبيترک یندهايفرا

معادالت مربوط به رشد، معادله مونود، 

 يوستگيپ بيضرا نييتع

  ترکامپيو سخنراني، پرسش و پاسخ

 شناختي
 دانشجو بايد قادر باشد فرايندهای ترکيبيف موازنه جرمي،

معالدالت مربوط به رشد، معادله مونود و تعيين ضرايب 

 پيوستگي را شرح و توضيح دهد.

 جلسه هفدهم

7/11/99 

  کامپيوتر سخنراني، پرسش و پاسخ حذف ازت  و فسفر يکيولوزيب یندهايفرا

 شناختي
 سفرفد فرايندهای بيولوژيکي حذف ازت و دانشجو بايد قادر باش

 را شرح و توضيح دهد

 
 


