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 48کد  فبضالة صٌؼتیًبم ٍ ضوبرُ درس:  * کبرضٌبسی بْداضت هحیط رضتِ ٍ هقطغ تحصیلی:*

 8-01ضٌبِ سبػت رٍس ٍ سبػت بزگشاری: * داًطکدُ بْداضت هحل بزگشاری:*

 ٍاحد ًظزی 2 تؼداد ٍ ًَع ٍاحد)ًظزی/ػولی(:* 

 تصفیِ فبضالة,فزآیٌدّب ,ضیوی هحیط؛هیکزٍبیَلَصی هحیطدرٍس پیص ًیبس* 

 دکتز ػبدالوجید فدایی ًبم هسئَل درس:*  * تلفي ٍ رٍسّبی توبس:

 *آدرس دفتز: داًطکدُ بْداضت،  آدرس دفتز:* : Email*آدرس 

يحيطي ٔ اصٕل  آؽُبيي داَؾجٕيبٌ ثب ٔيژگيٓبي فبضالثٓبي صُؼتي، اثشات ثٓذاؽتي ٔ صيغت ّدف کلی درس:*

  كُتشل ٔ تصفيّ ايٍ فبضالثٓب

  درس:اّداف اختصبصی 
 ؽشح دُْذ اثشات فبضالثٓبي صُؼتي ثش يحيط صيغت-1

 سا ثيبٌ کُُذاعتبَذاسدْبي دفغ پغبثٓبي صُؼتي -2 

 فبضالة ْب ساثذاَُذ سٔؽٓبي پيؼ تصفيّ ٔ كبْؼ حجى ٔ غهظت -3

  سٔؽٓبی حزف جبيذات يؼهق ٔ کهٕييذی دس فبضالة سا ثذاَُذ -4

 ثذاَُذ سٔؽٓبی يختهف تصفيّ فبضالة صُبيغ يختهف سا -5
 

 

*هٌببغ اصلی درس) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌدُ، سبل ٍ هحل اًتطبر، ًبم ًبضز، ضوبرُ فصَل یب صفحبت هَرد ًظز 

 در صَرتی کِ هطبلؼِ ّوِ کتبة یب ّوِ هجلدات آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًببضد(-در ایي درس

1. Industrial water pollution control, Eckenfelder, McGraw-Hill, 1999. 

2. Nemerow. N.L., Industrial and Hazardous Waste Treatment. (1994) 

 
2و1تصفیه فاضالب صنعتی ترجمه اکن فلدر جلد -3  

 

 

 

 

 

 * ًحَُ ارسضیببی داًطجَ ٍ ببرم هزبَطِ بِ ّز ارسضیببی:

  ًوزُ 8:هیبى تزمالف( در طَل دٍرُ

  ًوزُ پبیبى تزم 02ة( اهتحبى پبیبى دٍرُ :
 

 جلسِ تبریخ سبػت ػٌَاى 
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الزمآمادگي

قبلدانشجويان

كالسشروعاز  

 ثُذي صُؼتي,ٔ تقغيى فبضالثٓبي كيفي ٔ كًي خصٕصيبت ؽُبعبيي

 آَٓب فبضالة تٕنيذ ٔ يصشفي آة يقبديش ٔ صُبيغ
 11/6/99  0 

حب يطبنت يطبنؼّ

  يٕضٕع اي ؽيّ

يٕسد ثحث 

عشفصم ثّ ثبتٕجّ  

 دفغ جٓبٌ يقشسات ٔ ايشاٌ دس صُؼتي پغبثٓبي دفغ اعتبَذاسدْبي

 ٔ يضايب) ؽٓشي فبضالة آٔسي جًغ ْبي ؽجكّ دس صُؼتي پغبثٓبي

 يؼبيت

 

 22/6/99  2 

 َتبيج تحهيم ٔ تجضيّ ٔ صُؼتي فبضالة اص ثشداسي ًََّٕ سٔؽٓبي 

 جًغ تبعيغبت ٔ صيغت يحيط ثش صُؼتي فبضالثٓبي عٕء اثشات

 فبضالة تصفيّ ٔ آٔسي

 29/6/99  3 

1/7/99  صُؼتي ٔاحذْبي دس فبضالة تٕنيذكُُذِ فشايُذْبي   4 

 صُؼتي فبضالثٓبي حجى كبْؼ سٔؽٓبي 

 صُؼتي فبضالثٓبي غهظت كبْؼ سٔؽٓبي
 12/7/99  5 

 تصفيّ اص پيؼ فبضالة جشيبٌ عبصي يكُٕاخت 

 كالعي تكبنيف طشح ٔ يغئهّ حم
 19/7/99  6 

 صُؼتي فبضالثٓبي تصفيّ پيؼ سٔؽٓبي 

 يغبئم حم
 26/7/99  7 

3/8/99  صُؼتي فبضالثٓبي تصفيّ اختصبصي سٔؽٓبي ثب آؽُبيي   8 

11/8/99  ترم ميان آزمون   9 

17/8/99  يحهٕل ٔ كهٕئيذي يؼهق، جبيذ يٕاد حزف سٔؽٓبي ثب آؽُبيي   01 

 پتشٔؽيًي ٔ َفت ، صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ ثب آؽُبيي 

 صييُّ دس يؼتجش تيقبال ثشسعي ثب ساثطّ دس كالعي تكهيف طشح

 ؽذِ ركش صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ

 22/8/99  00 

2/9/99  دثبغي، َغبجي، صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ ثب آؽُبيي   02 

9/9/99  نجُی صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ ثب آؽُبيي   03 

 كبغزعبصي، قُذعبصي، صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ ثب آؽُبيي 

 يٕادغزايی

 صييُّ دس يؼتجش يقبالت ثشسعي ثب ساثطّ دس كالعي تكهيف طشح

 ؽذِ ركش صُبيغ فبضالثٓبي تصفيّ

 16/9/99  04 

23/9/99  صُؼت ْش ثشاي فبضالة تصفيّ سٔػ تشيٍ يُبعت اَتخبة ضٕاثط   05 

31/9/99  ؽٓشي فبضالثٓبي ثب يؾتشك ثصٕست صُؼتي فبضالثٓبي تصفيّ   06 

 07 7/11/99  اؽكبل سفغ ٔ يغبئم حم دسط، ثُذي جًغ 

 : سبیز تذکزّبی هْن بزای داًطجَیبى 
 خبيٕػ ًَٕدٌ تهفٍ ًْشاِ، ػذو تشك كالط دس صيبٌ تذسيظ، عكٕت 

 يؾبسكت دس ثحث گشْٔي ٔ پشعؼ ٔ پبعخ

 


