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مهندسی بهداشت محیط: بهداشت                    گروه آموزشی:دانشکده  
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 تصفیه آب: نام و شماره درس * پیوسته  6کارشناسی ترم  :رشته و مقطع تحصیلی*
  8- 10-شنبه: روز و ساعت برگزاري*  :محل برگزاري*  

 واحد نظري 2):عملی/نظري(تعداد و نوع واحد*  
 ندارد: دروس پیش نیاز*  

 دکتر خدابخشی :نام مسئول درس*  :تلفن و روزهاي تماس* 
 دانشکده بهداشت، : آدرس دفتر* :آدرس دفتر*  khodabakhshi16@gmail.com :  Emailآدرس*

 
   آشنایی با مراحل تصفیه آب و چگونگی تصفیه آن :هدف کلی درس*

  :اهداف اختصاصی درس
 

نظر عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد ( منابع اصلی درس*
 )در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد- در این درس
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 جلسه تاریخ ساعت عنوان 

19/11/98 8- 10 خواص آب -منابع تامین آب   1 
26/11/98 8- 10 تصفیه مقدماتی   2 
3/12/98 8- 10  تصفیه مقدماتی   3 
10/12/98 8- 10  فیلتراسیون    4  
17/12/98 8- 10 حوضچه هاي ته نشینی   5 
24/12/98 8- 10  سختی   6 
  7 99 8- 10  روشهاي حذف سختی و نرم سازي آب 
  9 99 8- 10  حذف آهن و منگنز 
  10 99 8- 10  فلورزنی و فلور زدایی 
  11 99 8- 10  فرآیند هاي غشایی 
  12 99 8- 10  فرآیند هاي تبادل یون 
  13 99 8- 10  انعقاد و لخته سازي 
  THM-VOCs  10 -8 99 14-روشهاي حذف 
  15 99 8- 10 روشهاي گندزدایی آب 
  16 99 8- 10  گندزدایی آبروشهاي  
  17 99 8- 10  وبو - حذف رنگ 

 
 

:نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوطه به هر ارزشیابی*   
  در طول دوره ) الف

  درصد 70:امتحان پایان دوره ) ب
  درصد 10گزارش بازدید 

  درصد 20ارائه یک طرح ساده تصفیه آب و راه حل مشکالت بهره برداري 
 
 

 برابر مقررات رفتار  خواهد شد: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان.  


