
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 بهداشت دانشکده  

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ترمی طرح درس
 

 فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیطعنوان درس : 

 بهداشت محیطمهندسی پیوسته کارشناسی  چهارمترم  دانشجویان مخاطبان:

                       نظری  واحد 2واحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعداد

 شنبهیکروزهای  61-61 ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:

 97-98 تحصیلی سال دوم نیمسال هر هفته شنبهیکروزهای  61الی  8 ساعت :زمان ارائه درس

 مهندسی محیط زیست PhD محمدی پرویز دکتر مدرس:

 شیمی محیط و میکروبیولوژی محیط درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :
شهری و آبهای سطحی به طوری که در پایان درس دانشجو در تهیه زش روش های مختلف جمع آوری فاضلاب های آمو

 طرح های مختلف فاضلابروها و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی مشارکت نماید.

 

  اهداف کلی جلسات:

 درس و اهمیت فصل دروس ارائه سر و مقدمه -6

 واکنش، واکنشهای  در سرعت موثر واکنش، عوامل و سرعت کسینتی -محیط در کنترل آلودگی های روش -2

 دوم و اول درجه صفر،

 اول ترمودینامیک قانون کاتالیزور ها، و نقش محیط شیمیایی در واکنش های انواع -3

 جرمی موازنهها، رآکتور و طراحی انواع -1

 نشینی ته و معادلات قوانین، چهارم و سوم دوم، نوع اول، نشینی ته -5

 آب در کننده منعقد مواد های واکنش،  آنها خصوصیات کننده، انواع منعقد ه سازی،لخت و انعقاد -1

 مربوطه نمودار های رسم سطحی و انواع ایزوترمهای جذب جذب سطحی، فرآیند -7

 تبادل یونی -8

 فرآیندهای غشایی -9

 احیاء -در واکنشهای اکسیداسیون موثر عوامل -های اکسیداسیون شیمیایی فرایند -61

 ژیکی تصفیه فاضلابفرآیندهای بیولو -66

 نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون -62

 حذف فسفر از فاضلاب -63

 سمینار یا ارائه ترجمه – حل مسائل و اشکال رفع -61



  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:

 درس و اهمیت فصل دروس ارائه سر و مقدمه

 اهداف ویژه جلسه اول:

 دانشجو باید بتواند:

 .نماید درك درس را یتاهم  -

 نماید. فهرست دروس را سرفصل -

 نماید. بیان درس را کلی هدف -

 عملیات کنترل آلودگی در محیط زیست را تعرف کند. -

 :دومهدف کلی جلسه 

 واکنش در سرعت موثر واکنش، عوامل و سرعت سینتیک -محیط در کنترل آلودگی های روش

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 واند:دانشجو باید بت

 .عاریف انواع معادلات شیمیایی را بیان نمایدت -

 .انواع درجه واکنش های شیمیایی را بیان نماید -

 .قانون بقاء جرم و معادله آن را در راکتور ها توضیح دهد -

 :سومهدف کلی جلسه 

 اول ترمودینامیک قانون کاتالیزور ها، و نقش محیط شیمیایی در واکنش های انواع

  :سومجلسه  اهداف ویژه

 دانشجو باید بتواند:

 .توضیح دهد واکنش شیمیایی در را نهاآنقش  و کاتالیزور  -

 .دهد توضیح را ویژگیهای آن و شیمیایی تعادل  -

 .دهد شرح ترمودینامیک را اول ناپذیر، قانون و برگشت پذیر برگشت آنزیمی، واکنشهای -

 ح دهد.مفهوم و معادلات واکنش های پی در پی را توضی -

 :چهارمهدف کلی جلسه 
 هارآکتور و طراحی انواع

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

 کند، بیان را راکتور مفهوم -

 لوله یا رآکتور پیستونی و آل ایده غیر پراکنده جریان راکتور و اختلاط کامل با پیوسته جریان با بسته، راکتور راکتور  -

 .کند تعریف را ای

 . دهد انجام را راکتور هر جرمی برای موازنه و بداند را راکتورها طراحی صولا -

 .بداند را انتخاب راکتورها در موثر عوامل و راکتورها انتخاب نحوه -

 :پنجمهدف کلی جلسه 



  جرمی موازنه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 مفهوم موازنه جرمی را بیان کند. -

  ی مواد را انجام دهد.موازنه جرم -

  کاربردهای موازنه جرمی را بیان کند. -

 موازنه جرم در یک راکتور تصفیه فاضلاب را انجام دهد. -

 :ششمهدف کلی جلسه 
 نشینی ته و معادلات نشینی تهانواع 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

 .دهد توضیح فاضلاب و آب در را نشینی ته تعریف -

 .دهد شرح را( استوك قانون) نشینی ته سرعت به مربوط ادلاتمع -

        .دهد شرح را چهارم و سوم دوم، اول، نوع نشینی ته خصوصیات -

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 آب کننده در مواد منعقد واکنش های،  خصوصیات آنها ،ها کننده انواع منعقد لخته سازی، و انعقاد

 :هفتمف ویژه جلسه اهدا
 باید بتواند: دانشجو

 .نماید تعریف را کلوئیدی های سیستم -

 دهد شرح را کلوئیدی های سیستم انواع -

 .دهد شرح را کلوئیدی ذرات بار منابع -

 .دهد توضیح را کلوئیدی ذره اطراف های لایه -

 .دهد توضیح را زتا پتانسیل -

 . دهد شرح را کلوئیدی ذره پایداری علت -

 .ببرد نام را هجاذب و دافعه نیروهای -

 .دهد شرح را کلوئیدی ذرات ناپایدارسازی های مکانیسم -

 :هشتمهدف کلی جلسه 
 مربوطه نمودار های رسم سطحی و انواع ایزوترمهای جذب جذب سطحی، فرآیند

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 .نماید تعریف را سطحی جذب -

 .مایدن بیان را سطحی جذب در موثر عوامل -

 .دهد توضیح را لانگمیر جذب معادله -

 .دهد توضیح را فروندلیچ جذب معادله -

 .نماید رسم را جذب ایزوترمهای های نمودار -



 :نهمهدف کلی جلسه 

 تبادل یونی

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

 .نماید تعریف را یونی تبادل فرایند -

 .دهد توضیح را انها خصوصیات و یونی های کننده تبادل انواع -

 .دهد توضیح را یونی تبادل فرایند بر موثر عوامل -

 .بنویسد را یونی تبادل فرآیند به مربوط معادلات -

 :دهمهدف کلی جلسه 

 فرآیندهای غشایی

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

 .دهد توضیح را معکوس اسمز فرآیند -

 .دهد شرح را الکترودیالیز فرآیند -

 .دهد توضیح را فیلتراسیون نانو فرآیند -

 .دهد توضیح را اولترافیلتراسیون فرآیند -

 .دهد شرح را میکروفیلتراسیون فرآیند -

 .دهد توضیح را فاضلاب و آب تصفیه در غشایی های فرآیند کاربرد -

 :یازدهمهدف کلی جلسه 
 احیاء -در واکنشهای اکسیداسیون موثر عوامل -های اکسیداسیون شیمیایی فرایند

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 .کند تعریف را شیمیایی اکسیداسیون فرآیند -

 .ببرد نام را شده احیا و شده اکسید عوامل و نوشته را احیاء و اکسیداسیون واکنش -

 .بنویسد را مربوطه معادلات -

 .دهد شرح فاضلاب و آب تصفیه در را احیا و اکسیداسیون فرآیند ردبکار -

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 فرآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 مفهوم فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را توضیح دهد. -

 انواع فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را توضیح دهد. -

 های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با رشد معلق را شرح دهد.اصول فرایند -

 اصول فرایندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب با رشد چسبیده را شرح دهد. -



 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 بیوسنتیک واکنشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

  کی را توضیح دهد.معادلات سینتیک واکنشهای بیولوژی -

 عومل موثر بر سینتیک واکنش ها را بیان کند. -

 ضرایب سینتیکی واکنشهای بیولوژیکی را بیان کند. -

  معادله مونود را شرح دهد. -

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 ون و دنیتریفیکاسیون را شرح دهد.فرایند نیتریفیکاسی -

 معادلات مربوط به فرایند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون را شرح دهد.  -

  فاکتورهای موثر بر فرایند نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون را شرح دهد. -

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 حذف فسفر

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 از حذف فسفر را شرح دهد.هدف  -

 حذف شیمیایی فسفر از فاضلاب را بیان کند. -

  حذف بیولوژیکی فسفر فاضلاب را شرح دهد. -

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 
 ترسیب شیمیایی

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 
 دانشجو باید بتواند:

 فرایند ترسیب شیمیایی را بیان کند. -

  ا شرح دهد.معادلات شیمیایی مربوط به آن ر -

 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 
 حل تمرین و رفع اشکال

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو باید بتواند:

 داشته باشد.درس بر مرور کلی  -

  مسائل مربوط به فرایندهای فیزیکی، شیمیایی  بیولوژیکی تصفیه فاضلاب را حل کند. -
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 (ترکیان ایوب) زیست محیط مهندسی -1

 

 سخنرانی، بحث گروهی روش تدریس:

 ویدئو پرژکتور –وایت برد  وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 تاریخ (%) سهم از نمره کل روش آزمون

 حل مسائل و تکالیف کلاسی
شرکت در بحث حضور فعال و 

 ارائه تکالیفگروهی، 
 در طول ترم 65

 در طول ترم 65 کتبی  ترم میانآزمون 

 پایان ترم 71 کتبی آزمون پایان ترم

 مقررات کلاس و انتظارات از دانشجو:
  حضور مرتب و به موقع سر کلاس -6

 کلاس درس  یها شرکت در بحث  -2

 ارائه شده یناتانجام تمر -3

 ترم یانپامیان ترم و امتحان شرکت در  -1
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 فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط جدول زمانبندی درس

 شنبهیکروزهای  8-10 جلسه: روز و ساعت

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر پرویز محمدی درس و اهمیت فصل دروس ارائه سر و مقدمه 61/66/6397 6

2 26/66/6397 

 و سرعت سینتیک -محیط در کنترل آلودگی های روش

 واکنش در سرعت موثر واکنش، عوامل
 دکتر پرویز محمدی

3 28/66/6397 

 کاتالیزور ها، و نقش محیط شیمیایی در ش هایواکن انواع

 اول ترمودینامیک قانون
 دکتر پرویز محمدی

 دکتر پرویز محمدی هارآکتور و طراحی انواع 5/62/6397 1

 دکتر پرویز محمدی  جرمی موازنه 62/62/6397 5

 دکتر پرویز محمدی نشینی ته و معادلات نشینی تهانواع  69/62/6397 1

7 21/62/6397 

 خصوصیات آنها ،ها کننده انواع منعقد لخته سازی، و انعقاد

 آب کننده در مواد منعقد واکنش های، 
 دکتر پرویز محمدی

8 68/6/6398 

 سطحی و انواع ایزوترمهای جذب جذب سطحی، رآیندف

 مربوطه نمودار های رسم
 دکتر پرویز محمدی

 دکتر پرویز محمدی بادل یونیت 25/6/6398 9

 دکتر پرویز محمدی فرآیندهای غشایی 6/2/6398 61

66 8/2/6398 

در  موثر عوامل -های اکسیداسیون شیمیایی فرایند

 احیاء -واکنشهای اکسیداسیون
 دکتر پرویز محمدی

 دکتر پرویز محمدی رآیندهای بیولوژیکی تصفیه فاضلابف 65/2/6398 62

 دکتر پرویز محمدی یوسنتیک واکنشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلابب 22/2/6398 63

 دکتر پرویز محمدی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون 29/2/6398 61

 دکتر پرویز محمدی حذف فسفر 5/3/6398 65

 دکتر پرویز محمدی رسیب شیمیاییت 62/3/6398 61

 دکتر پرویز محمدی حل تمرین و رفع اشکال 69/3/6398 67
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