
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 ذاییصنایع غ ترم سوم رشتهدانشجویان  مخاطبان:                                 ب و فاضالبآعنوان درس : 

 ی روزهای هفتهتمام 10تا  8 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                2 تعدادواحد:

 نیدکتر هوشیار حسی مدرس: 00-01نیمسال دوم آموزشی  16تا  14ها ساعت  شنبه سه  زمان ارائه درس: 

 یانگل شناس ،یعموم یولوژیکروبیم ،یعموم یمیش درس و پیش نیاز:

 

 هیتصف و ییآب مورد مصرف کارخانجات مواد غذا هیو تصف یهایژگیاز و انیشناخت دانشجو هدف کلی درس :

 ستیز طیحآن بر م ریثو تا یصنعت یفاضالب ها

 

 اهداف ویژه :
 در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر با مفاهیم زیر آشنایی و شناخت پیدا نماید:

 آب شناسی -1

 و فاضالب مربوط به آبآزمایشات  -2

 آب هیتصفمبانی  -3

 آب هیتصف -4

 نمک زدایی -5

 ییغذا عیصنا یبرا ازیآب مورد ن -6

 کردن یو ضدعفون ییگندزدا -7

 امتحان نیم ترم -8

 یف و کلیاتتعار فاضالب -9

 فاضالب هیتصف -10

 تصفیه فاضالب و انواع سیستم های تصفیه ایی -11

 فاضالب صنعتی -12

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف -13

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف -14

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف -15

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف -16

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف -17

 

 شناسی آب جلسه اول:

 قادر باشد:بایستی   دانشجو

 ن در محیط را بیان نماید.چرخه آمربوط به آب و  اریفتع -1

 و میزان هر کدام را بیان نماید. آبتامین کننده  عمنابانواع  -2

 د.را بیان نمای آب تیفیموثر بر ک عواملو  آب یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف اتیخصوص -3

 



 مربوط به آب شاتیآزما:  جلسه دوم

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 را توضیح دهد. آب یفیو ک یکم ریمقادسنجش  یآزمون ها -1

 در تعیین کیمیت و کیفیت آب را توضیح دهد. یولوژِکیب و یکیزیو ف ییایمیش یآزمونها -2

 بیان نماید.را  و جهان رانیآب ا یو استاندارد ها ها شاخص  -3

 می تواند سواالت و تکالیف آزمایشات آب را شرح دهد.دانشجو  -4

 آب هیتصف:  سوم جلسه 

 یستی قادر باشد:دانشجو  با

 را شرح دهد. تصفیه آب معمول روش های -1

 .ان نمایدرا بی یانعقاد و لخته ساز مربوط به قوانینو  انواع ماده کواگوالنت، انعقاد و کواگوالسیون -2

 ، اهداف و تعاریف را شرح دهد.فیلتراسیون -3

 

 آب هیتصف: جلسه چهارم 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 ه آب را بیان نماید.در تصفی آهک زنیهدف از  -1

 را شرح دهد. انواع فیلتراسیون -2

 را شرح دهد. فیلتر دیاتومه ایی، فیلتر های تند و کند، فیلتر با بار باال  -3

 .و توانایی آنها در رقابت با انواع قدیمی توضیح دهد فیلترهای سنتتیک -4

 

 نمک زدایی: پنجمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 بیان نماید. نمک زدایی و لزوم آن را -1

 .را شرح دهد یحرارت و ییغشاشامل روش های  از آب یینمک زدا یانواع روش ها -2

 مزایا و معایب استفاده از روش های غشایی و حرارتی را بیان نماید. -3

 سایر روش های نمک زدایی را بیان نماید. -4

 

 ییغذا عیصنا یبرا ازیآب مورد ن: ششمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

  ،مواد غذایی را بیان نماید هر صنعت یآب مورد استفاده برا تیفیو ک تیکم  -1

 را شرح دهد ییغذا عیصنا یآب برا تیفیک یها و استانداردها شاخص -2

، ساسح عیصنا یآب برا هیتصف یها روش، باال تیبا حساس عیآب مورد استفاده در صنا تیفیک -3

 .تشریح کنند را عیصنا نیآب مورد استفاده در ا یهایژگیو و اتیخصوص

 گندزدایی و ضدعفونی کردن :تمهفجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 و گندزدایی آب را بیان نماید. انواع روش های گندزدایی  -1

 سنتیک گندزادیی را بیان نماید. -2

 .را تشریح کند و سایر ترکیبات گندزدا UVاستفاده از کلرزنی، ازن زنی،  -3



 امتحان نیم ترم جلسه هشتم:

 دانشجو  بایستی قادر باشد:
 سواالت و مسائل تصفیه آب را تشریح نماید. -1

 

 تعاریف و کلیات فاضالب :نهم تا یازدهمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 را بیان نماید. و اهداف تصفیه ایی فاضالبمربوط به  فیراتع -1

 را توضیح دهد. فاضالب یکیولوژیو ب ییایمیش یکیزیف اتیخصوص -2

 و منابع تولید کننده را شرح دهد. فاضالب دیتول زانیم -3

 مواد غذایی را بیان نماید. مختلف عیدر صنافاضالب  دیتول سرانه -4

 

 فاضالب هیتصف: هم دجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 انواع روش های تصفیه فاضالب را تشریح کند. -1

 سیستم های معمول در تصفیه فاضالب خانگی را بیان نماید. -2

 فرایند های تصفیه فاضالب را بیان نماید. واحد ها و -3

 مکانیسم های موجود در تصفیه فاضالب را شرح دهد. -4
 

 : تصفیه فاضالب و انواع سیستم های تصفیه ایییازدهم جلسه

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 در تصفیه فاضالب های شهری را بیان نماید. سیستم های پیشرفته -1

 غذایی را بیان نماید. صنایعیه و واحدهای مناسب در تصف سیستم ها -2

 .نماید مزایا و معایب روش های مورد استفاده برای تصفیه فاضالب صنایع غذایی را بیان -3

 واحدهای ضروری و الزم برای تصفیه فاضالب صنایع غذایی را بیان نماید. -4

 

 یفاضالب صنعت :هموازددجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 ان نماید.را بی یفاضالب صنعت اتیخصوص -1

 ماید.را تشریح نیی غذا عیکننده فاضالب صنا دیتول یواحدها انواع و ییغذا عیصنا فاضالب -2

 .دینما انیرا ب صنعتیفاضالب  هیتصفواحدها و فرایندهای الزم در  -3

 

 ییغذا عیفاضالب صنا هیتصف :دهمهف سیزدهم  تا جلسه 

 قادر باشد: یستیدانشجو  با

 و فرایندهای ضروری را بیان نماید. واحدها یی، غذا عیفاضالب در صنا هیتصف یروش ها -1

 .ریح کندتشحل مسائل مربوطه را و  نوشابه سازی و تولید کنسانتره عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -2

 کند. حیرا تشر قند و شکر عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -3

 کند. حیرا تشر روغن عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -4

 کند. حیرا تشر لبنی عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -5



 کند. حیرا تشر آب معدنی و بطری شده عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -6

 کند. حیرا تشر رب سازی عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -7

 کند. حیرا تشر داروسازی عیصنا یبرا یتکنولوژ نیبهتر -8
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