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  يطيطمهندسی بهداشت محمهندسی بهداشت مح: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            صنعتیصنعتی  هایهایمدیریت فاضالبمدیریت فاضالب: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

  

 

 ارشد مهندسی بهداشت محيطکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي      صنعتی  هایفاضالبمدیریت  :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   01-02ساعت  دوشنبه :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظری 0 (:عملي/ نظري )تعداد و نوع واحد 

 ندارد :دروس پیش نیاز

 + 13-9399999701  :تلفن و روزهاي تماس  ن اربابیدکتر محس :نام مسئول درس

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس ، پردیس رحمتيهدانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

ایجاد تبحر جهت انتخاب بهترین راه حل قابل دستيابی برای برخورد با مشکل آلوودیی فاضوالبهای صونعتی و نحووه بکواریيری      

  لف فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی در طراحی تصفيه خانه های فاضالب برای صنایع مهم کشورفرایندهای مخت

روشهای مدیریت کنترل و حفظ منابع آب و خاک به منظوور تحقوت توسوعه پایودار در بخو        انتخاب :اهداف اختصاصي درس

 .صنعت

در  –م ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ، نا) :منابع اصلي درس

 .صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد

 

1- WEF, “Indstrial Wastewater Management, Treatment and Disposal.” 3
rd

 Edition, WEF press, 

McGrawHill, 2088.  

2- Frank Woodard,” Industrial Waste Treatment Handbook,” Butterworth-Heinemann, 2001.  

3- NG Wun Jern “ Industrial Wastewater Treatment” Imperial College Press, 2006.  

4- Eckenfelder, W.W., “ Industrial Water Pollution Control,” 
3rd

 Edition, McGraw Hill, 2000. 

5- Water Recycling and Resource in Industry, P. Lens, H. Pol, IWA Publishing, 2002. 

 .و یا سخنرانی در کالس به صورت جزوه، پاور پوینتکليه مطالب ارائه شده  -6

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

و مشارکت فعال در بحث ها  ارائه پروژه درسی -2     ؛(%21) ارائه مقاله در رابطه با موضوعات درس -0: در طول دوره( الف

       ؛(21%)

 .(%61)پایان نيمسال آزمون ( ب 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 . برابر مقررات آموزشی عمل می یردد 0/ 07بي  از .  نمره کم می شود 22/1هر غيبت 
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           صنعتیصنعتی  هایهایمدیریت فاضالبمدیریت فاضالب :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
 

 مدرس عنوان ساعت شماره جلسه

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 یمطالعه قبلحضور و  دکتر اربابی  اهميت و ضرورت مدیریت فاضالبهای صنعتی و تشریح قوانين و مقررات ملی و بين المللی  02-09  0

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی چال  های مدیریت فاضالبهای صنعتی 02-09  2

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی انواع و مشخصات فاضالب صنعتی، بارآلودیی و انواع یروههای آالینده 02-09  9

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی روش شناسی برآورد مشخصات فاضالب صنعتی 02-09  0

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی استانداردهای تخليه ، درجه تصفيه و فناوریهای تصفيه  فاضالب صنعتی 02-09  2

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی   مراحل و هرم تصفيه  فاضالب صنعتی 02-09  6

 مطالعه قبلیور و حض دکتر اربابی   راهکارها و تحليل: کمينه سازی تصفيه  فاضالب صنعتی 02-09  7

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی رویکرد تدوین پي   تصفيه  فاضالب صنعتی 02-09  3

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی فرایندهای بی هوازی برای  تصفيه  فاضالب صنعتی دارای بار آلی باال 02-09  1

 مطالعه قبلیحضور و  بیدکتر اربا چرم سازی الگوی مدیریت فاضالب صنایع 02-09  01

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی غذایی، کاغذ سازی، نيرویاهی الگوی مدیریت فاضالب صنایع  02-09  00

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی نحوه مدیریت لجن تصفيه خانه های فاضالب صنعتی 02-09  02

 بهداشتمطابق برنامه آموزش دانشكده : تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

  الزامی می باشدانجام تکاليف و پروژه های کالسی مشارکت یروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 

 رد توجه قرار یيردبرنامه کالسی طبت تقویم آموزشی تنظيم شده است بنابراین با توجه به ارائه درس توسط دو نفر الزم است هر دو طرح درس مو. 


