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ضٌاخت سٍش ّای هختلف تاص یافت ٍ استفادُ هجذد)تاص هػشف( اص فاضالب ٍ ایجاد تَاًایی دس داًطجَیاى کِ تتَاًٌذ في آٍسی 

 هٌاسة تاصچشخص آب سا اًتخاب ًوایٌذ.ّای هختلف سا ضٌاسایی ٍ سٍضْای 

 شرح درس:

آلَدگی ّای ًاضی اص دفغ تی سٍیِ فاضالب ّای ضْشی ٍ غٌؼتی دس هحیظ ٍ کوثَد آب دس دًیا، داًطجَ سا تا تاصچشخص آب 

 ٍاستفادُ هجذد اص فاضالب آضٌا هی ًوایذ.
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 استاًذاسدّا تشای هػاسف هختلف –کیفیت ٍ خػَغیات فاضالب تاصیافتی  -
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 ببز چرخش آةمدیریت صرفه جویی و استفبده مجدد و : نام درس
 

 ٍاحذ ًظشی 2اد ٍاحذ )یا سْن استاد اص ٍاحذ(: تؼذ هٌْذسی تْذاضت هحیظ ًاپیَستِ دٍم کاسضٌاسی تشمهقغغ: 

 ٍاحذ( 1)سْن ّش استاد  دسع هطتشک

 ًَع دسع: ًظشی جلسِ( 17ساػت ) 34هذت صهاى اسائِ دسع: 

 98-99دٍمًیوسال :10- 12ساػت:          ضٌثِ  هاى اسائِ دسع:            سٍص:ص

 ًذاسدپیطٌیاص: 

 دکتش َّضیاس حسیٌی - دکتش ػلی الواسیهدرس:

 هدف کلی درس:

ضٌاخت سٍش ّای هختلف تاص یافت ٍ استفادُ هجذد)تاص هػشف( اص فاضالب ٍ ایجاد تَاًایی دس داًطجَیاى کِ تتَاًٌذ في آٍسی 

 اًتخاب ًوایٌذ.ّای هختلف سا ضٌاسایی ٍ سٍضْای هٌاسة تاصچشخص آب سا 

 شرح درس:



آلَدگی ّای ًاضی اص دفغ تی سٍیِ فاضالب ّای ضْشی ٍ غٌؼتی دس هحیظ ٍ کوثَد آب دس دًیا، داًطجَ سا تا تاصچشخص آب 

 ٍاستفادُ هجذد اص فاضالب آضٌا هی ًوایذ.

 
 

 

 : رئوس هطالب
 پیذا ًوایذ:دس پایاى ایي دٍسُ اًتظاس هی سٍد فشاگیش تا هفاّین صیش آضٌایی ٍ ضٌاخت 

 جٌثِ ّای ػوَهی تاصیافت ٍ استفادُ هجذد اص فاضالب -1

 کاستشدّای صائذات اًساًی ٍ تاسیخچِ آى دس دًیا -2

 استاًذاسدّا تشای هػاسف هختلف –کیفیت ٍ خػَغیات فاضالب تاصیافتی  -3

ی ٍ صیست جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ صیست هحیغی تاصیافت ٍ استفادُ هجذد ضاهل تیواسیْا، هخاعشات تْذاضت -4

 هحیغی، ضَاّذ اپیذهیَلَطیک ٍ هؼیاسّای کیفی هیکشٍتی

 سٍش ّای خاًِ داسی دس کاّص سٍص آب -5

 هؼشفی الگَّای جذیذ تَصیغ آب -6

 سٍضْای جوغ آٍسی ٍ هػشف هجذد آب تاساى -7

 سٍضْای غشفِ جَیی دس هػاسف آب ضْشی ٍ غٌؼتی -8

 هؼشفی الگَی کطت ٍ آتیاسی تِ هٌظَس کاّص سٍص آب -9

 ّای ٍیظُ تشای هػاسف جذیذتاصیافت آب  -10

 تاص استفادُ اص آب ّای کطَس دس هػاسف خاظ -11

 کاستشد چٌذگاًِ آب دس غٌؼت -12

 جٌثِ ّای فشٌّگی، اجتواػی تاصیافت ٍ استفادُ هجذد -13

 اقتػاد پشٍطُ ّای تاصیافت ٍ استفادُ هجذد -14

 پایص، ًوًَِ تشداسی ٍ آًالیض فاضالب تاصیافتی -15

 یافتتشًاهِ سیضی ٍ اجشای پشٍطُ ّای تاص -16

 استاًذاسدّا –جٌثِ ّای قاًًَی  -17

 ،جٌثِ ّای ػوَهی تاصیافت ٍ استفادُ هجذد اص فاضالب:62/11/89جلسه اول

 :داًطجَ تایستی قادس تاضذ

 ،تؼشیف ًوایذتا تاکیذ تش فاضالب ّای هختلف سا هَاد صائذ تاص یافت هفَْم  -1

 ،تَضیح دّذ اقتػادی ٍ تْذاضتیهتٌاسة ساصی فاضالب ّا تشای هقاغذ هختلف تا تَجِ تِ اّویت  -2

 فشایٌذ ّای هقذم تش تاص چشخص پساب سا تیاى کٌذ، -3

 جٌثِ ّای ػوَهی ٍ اختػاغی تاص یافت سا تَضیح دّذ -4

 هثاًی تػوین ساصی ٍ تػوین گیشی دس هذیشیت تاص چشخص ٍ استفادُ هجذد اص فاضالب سا تؼییي ٍ تشسین ًوایذ. -5

 تاسیخچِ آى دس دًیا کاستشدّای صائذات اًساًی ٍ:  جلسه دوم

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:
 ،اًَاع صائذات اًساًی سا لیست ًوایذ -1

 هخاعشات صیست هحیغی صائذات اًساًی تا تاکیذ تش فاضالب ّا ی هختلف هطخع ًوایذ، -2

 تیاى کٌذ، ، ایشاى ٍ کشهاًطاُ ساتاسیخچِ هَاسد استفادُ هتذاٍل اص پساب  دس صهاى ٍ هٌاعق هختلف دًیا -3

 سٍیکشد في آٍساًِ دس گزضتِ، حال ٍ آیٌذُ تِ هتٌاسة ساصی ٍ استفادُ هجذد اص فاضالب سا تغَس هثسَط تیاى کٌذ، -4

 تجضیِ ٍ تحلیل سٍاتظ کاستشد دسست، پساب ّا دس ساتظ تا  تَسؼِ حفظ هٌاتغ آب ٍ خاک سا تِ ضیَُ ّای هٌغقی تیاى کٌذ. -5



 

 

 ًذاسدّا تشای هػاسف هختلفاستا –کیفیت ٍ خػَغیات فاضالب تاصیافتی :سوم

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 هؼیاس ّای تؼییي کیفیت ٍ خػَغیت فاضالب ّای هختلف سا لیست ًوایذ، -1

 ،هؼیاس ّای تؼییي کیفیت ٍ خػَغیت فاضالب ّای  تاصیافتی هختلف سا لیست ًوایذ -2

 ،استاًذاسدّای پساب ّای هختلف سا هتٌاسة تا هَاسد هػشف خاظ لیست ًوایذ -3

 دقیقِ(. 20احی پشٍطُ ای هحذٍد دس خػَظ تؼییي کیفیت پساب تاصیافتی هتٌاسة تا صهاى کالع )دس حذ عش -4

 

جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ صیست هحیغی تاصیافت ٍ استفادُ هجذد ضاهل تیواسیْا، هخاعشات تْذاضتی ٍ صیست : چهارمجلسه 

 هحیغی، ضَاّذ اپیذهیَلَطیک ٍ هؼیاسّای کیفی هیکشٍتی

 تایستی قادس تاضذ:داًطجَ 

 تیاى ًوایذ. جٌثِ ّای تْذاضتی ٍ صیست هحسغی تاص یافت  - -1

 تیواسی ّای هختلف ًاضی اص استفادُ هجذد اص پساب رکش کٌذ، -2

 هضایا ٍ هؼایة صیست هحیغی استفادُ هجذد اص پساب سا تَضیح دّذ، -3

 ساصی ًوایذ، ضَاّذ اپیذهیَلَطیک استفادُ اص پساب ّا دس جْاى، ایشاى ٍ کشهاًطاُ هستٌذ -4

 هؼیاس ّای تؼییي کیفیت هیکشٍتی پساب ّای هَسد استفادُ تشای هقاغذ هختلف سا لیست ًوایذ. -5

 سٍش ّای خاًِ داسی دس کاّص سٍص آب: پنجنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 سٍش ّای هختلف هػشف آب لیست ًوایذ، -1

 ضیَُ ّای هختلف غشفِ جَیی دس هػشف آب سا تیاى کٌذ، -2

 هقشٍى تِ غشفِ دس خػَظ هػشف آب ٍ کٌتشل تَلیذ پساب، تَضیح دّذ،ػولکشد  -3

 ستفتذُ اص هٌاتغ آب ٍ تالتثغ آى کٌشل فاضالب هطخع کٌذ.تاثیش هحذٍد ًوَدى صهاى ا -4

 تشای هقاغذ هختلف تیاى ًوایذ.ٍ تاص چشخص آى اغَل هذیشیت هػشف اب  -5

 هؼشفی الگَّای جذیذ تَصیغ آب:ششنجلسه  

 قادس تاضذ:داًطجَ تایستی 

 الگَی هػشف سا تؼشیف ًوایذ، -1

 تغییش ٍ تحَل الگَّای هػشف اب دس گزضتِ، حال ٍ آیٌذُ تشای هػاسف هختلف تَضیح دّذ، -2

 الگَی تْیٌِ هػشف آب تشای هقاغذ هختلف هطخع ًوایذ، -3

 ًقص الگَی هؼشفی ضذُ دس تؼذیل هػشف آب ٍ تَلیذ پساب تیاى ًوایذ. -4

 ضشٍست هؼشفی الگَی ػولی جذیذ سا تیاى کٌذ. اّویت تاص چشخص آب دس عثیؼت ٍ -5

 سٍضْای جوغ آٍسی ٍ هػشف هجذد آب تاساى:هفتنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 سٍیکشد استفادُ اص آب تاساى سا تَضیح دّذ، -1

 هَاسد استفادُ اص آب تاساى سا تیاى کٌذ ، -2

 في آٍسی هتذاٍل جوغ آٍسی ٍ استفاد اص آب تاساى سا هطخع ًوایذ، -3

 قص جوغ آٍسی آب تاساى دس تَسؼِ هٌاتغ آب ٍ هضایای آى،ً -4

 اسصیاتی ػولیات جوغ اٍسی آب تاساى ٍ آثاس اقتػادی ٍ تْذاضتی آى سا تَضیح دّذ. -5

 

 سٍضْای غشفِ جَیی دس هػاسف آب ضْشی ٍ غٌؼتی:تنهشجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:



 ،غشفِ جَیی سا تؼشیف کٌذ -1

 تَضیح دّذ،سٍش ّای هوکي غشفِ جَیی سا  -2

 اًَاع سٍش ّای غشفِ جَیی دس هػاسف ضْشی سا هطخع کٌذ، -3

 اًَاع سٍش ّای غشفِ جَیی دس هػاسف غٌؼتی سا هطخع کٌذ، -4

 تاثیش غشفِ جَیی دس هػاسف آب تش ّضیٌِ اٍثشتخطی استفادُ اص پساب سا تَضیح دّذ. -5

 هؼشفی الگَی کطت ٍ آتیاسی تِ هٌظَس کاّص سٍص آب:نهنجلسه 

 تایستی قادس تاضذ:داًطجَ 

 تؼشیف کطت سا تیاى کٌذ، -1

 اًَاع کطت سا لیست ًوایذ، -2

 الگَّای کطت ٍ آتیاسی سا تیاى کٌذ، -3

 الگَی کاّص سٍص آب سا تَضیح دّذ، -4

 الگَی تْیٌِ کطت ٍ آتیاسی سا هؼشفی کٌذ. -5

 

 "کطَس دس هػاسف خاظتاص استفادُ اص آب ّای "ٍ  "تاصیافت آب ّای ٍیظُ تشای هػاسف جذیذ":و یازدهن دهنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 آب ٍیظُ سا تؼشیف ٍ اًَاع آى سا هؼشفی ًوایذ، -1

 هَاسد هػاسف جذیذ آب ّای ٍیظُ سا هطخع ًوایذ، -2

 تاص استفادُ اص آب ّای کطَس دس هػاسف خاظ  تیاى ًوایذ، -3

 ًقص ػولیات تَجِ تِ آب ّای ٍیظُ دس غشفِ جَیی اص هٌاتغ آب سا تَضیح دّذ، -4

 هَاسد هػاسف خاظ سا تاص استفادُ اص هٌاتغ آب هطخع ًوایذ. -5

 

 کاستشد چٌذگاًِ آب دس غٌؼت:دهندوازجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 کاس تشد آب دس غٌؼت سا تَضیح دّذ، -1

 اًَاع کاس تشد آب دس غٌؼت سا لیست ًوایذ، -2

 اّویت اقتػادی تاص استفادُ اص پساب دس غٌؼت سا تَضیح دّذ، -3

 غشفِ جَیی دس تاص استفادُ اص آب ّای هػشفی دس غٌؼت سا هطخع ًوایذ.اّویت  -4

 

 جٌثِ ّای فشٌّگی، اجتواػی تاصیافت ٍ استفادُ هجذددهن:سیسجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 تثثییي ًوایذ، سٍیکشد داًطی، ًگشضی ٍ ػولکشدی جاهؼِ تِ هَضَع غشفِ جَیی دس هػشف آب ٍ استفادُ هجذد اص پساب سا -1

 هذیشیت آب ٍ فاضالب سا لیست ًوایذ، اجتواػی -آثاس سٍاًی -2

 ،سا تَضیح دّذ اّویت هطاسکت اجتواػی دس هذیشیت هػشف تْیٌِ آب ٍ استفادُ هجذد اص پساب ّا -3

 اّویت، ًگاُ هٌاسة تَام تا سفتاس غحیح تِ الگَی هػشف ٍ هَضَع سالهت جاهؼِ سا تطشیح ًوایذ، -4

  اص هػشف آب ٍ استفادُ هجذد دس تاهیي، حفظ ٍ استقاء سالهت جاهؼِ تیاى ًوایذ. یاّویت اهَصش تْذاضت دس غشفِ جَی -5

 

 "تشًاهِ سیضی ٍ اجشای پشٍطُ ّای تاصیافت " و "اقتػاد پشٍطُ ّای تاصیافت ٍ استفادُ هجذد" دهن:چهارجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 تشسین ًوایذ،اغَل تشًاهِ سیضی اجشای پشٍطُ ّای تاص یافت سا تَضیح ٍ  -1

 تخطی هذیشیت غشفِ جَیی دس استفادُ هجذد ص پساب سا تیاى کٌذ،-ّضیٌِ اثش -2

 ًقص صهاى،  هکاى، ضشایظ هَجَد دس عشاحی، تذٍیي ٍ اجشای پشٍطُ ّای تاصیافت اص فاضالب ّا سا تَضیح دّذ، -3



 َضیح ٍ تشسین ًوایذ.تآٍسدُ ٍ ًْادُ ّای هادی ٍ هؼٌَی هشتَط تِ هحاسثِ اقتػادی پشٍطُ ای تاص یافت سا  -4

 

 پایص، ًوًَِ تشداسی ٍ آًالیض فاضالب تاصیافتی هن:پانسدلسه ج

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 اغَل پایص ًظاهوٌذ اص سیستن ّای هػشف آب، تَلیذ، جوغ آٍسی، دستکاسی ٍ تػفیِ فاضالب ٍ استفادُ هجذد سا تیاى کٌذ، -1

 هختلف هتٌاسة تا پاساهتش ّای هَسد سٌجص تَضیح دّذ،اغَل ًوًَِ تشداسی اص هٌاتغ آب ٍ فاضالب ّای  -2

 ًحَُ آًالیض دادُ ّای حاغل اص پایص، ًوًَِ تشداسی ٍ آصهایطات سا تیاى کٌذ، -3

اتخار سٍش تْیٌِ دس غشفِ جَیی اص پساب دس فشغت تَاى تػوین ساصی ٍ تػوین گیشی هثتٌی تش تا عشح پشٍطُ ای هحذٍد،  -4

 خَد ًطاى دّذ.هٌاسثی هٌغثق تا صهاى کالع اص 

 

 استاًذاسدّا –جٌثِ ّای قاًًَی  دهن:شانسجلسه 

 داًطجَ تایستی قادس تاضذ:

 قَاًیي هَجَد هلی ٍ تیي الولی حفظ هٌاتغ آب سا تَضیح دّذ، -1

 قَاًیي هَجَد هلی ٍ تیي الولی حفظ هحیظ صیست سا تَضیح دّذ، -2

 سا لیست ًوایذ،ػوشاًی ٍ غٌؼتی هقشسات هشتَط تِ لضٍم پیَست سالهت پشٍطُ ّای  -3

استاًذاسد پساب ّای هختلف هتٌاسة تا استفادُ هتٌَع )آتیاسی، تغزیِ آب ّای صیش صهیٌی، غٌؼت، ضشب، جٌگل کاسی، فضای  -4

 سثض، هقاغذ تفشیحی ٍ ...............( هطخع کٌذ.

 
 

 

 روش تدریس )آهوزش(:
 سخٌشاًی  -1

 سخٌشاًی تا پاٍسپَیٌت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 هَقغ دس جلساتحضَس تِ  -1

 ضشکت دس تحث ّای هشتَعِ -2

 تْیِ هقالِ -3

 اسائِ پشٍطُ -4

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 %80اهتحاى کتثی  -1

 %10 تحث -2

 %10 تْیِ هقالِ -3

 

 

 تاسیخ سْن ًوشُ اص کل )%( سٍش آصهَى 

 جلسِ ّفذّن 80 کتثی پایاى تشم

  10 سخٌشاًی تحث ٍ فؼالیت کالسی

  10 کتثی تْیِ هقالِ
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