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  بهداشت دانشكده

  ترميطرح درس قالب نگارش 

  كارشناسي ارشد بهداشت محيطمخاطبان:    طراحي تصفيه خانه آبعنوان درس:

  ، شنبه2-4 ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير:  2: (يا سهم استاد از واحد)تعدادواحد:

   رضا موسويدكتر سيد عليمدرس:         16تا  14 :ساعتشنبه يك روز :   زمان ارائه درس:

    ندارددرس پيش نياز: 

  

   هدف كلي درس:

  تصفيه خانه هاي آب ، بهره برداري و كنترل فرايندهاي طراحيجهت كسب مهارت و ايجاد توانايي الزم در دانشجو 

  

  اهداف كلي جلسات( جهت هر جلسه يك هدف):

  داردها، قوانين ملي و بين المللياستان ،كليات تصفيه آب ي،روش ارزيابطرح درس، سرفصل درس، با آشنايي  -1

  مالحظات اساسي در طراحي تصفيه خانه آبآشنايي با  -2

  هاآن يو طراح يرانواع آبگ ،يبا انواع تصفيه مقدمات يآشناي -3

 يادگيري فرايند هوادهي و هوازدايي -4

     طراحي حوضچه هاي انعقاد و لخته سازي -5

   سازيو شناور طراحي حوضچه هاي ته نشيني  -6

   ادامه بحث ته نشيني و شناور سازي -7

 طراحي واحد فيلتراسيون -8

  طراحي واحد سختي زدائي با آب آهك و كربنات سديم  -9 

  طراحي واحد سختي زدائي با تبادل يون  -10

  طراحي واحد حذف طعم و بو  -11

  طراحي واحد گندزدائي  -12

 ب)سمينار كالسي (روش هاي نوين تصفيه آارائه  -13

 پخش فيلم مربوط به واحدهاي عملياتي و فرايندي تصفيه آب  - تصفيه آب) يننو ي(روش ها كالسي سمينارادامه ارائه  -14

  آشاميدنيآب ارائه پروژه طراحي تصفيه خانه  -15

 آشاميدنيآب طراحي تصفيه خانه ادامه ارائه پروژه  -16

  پرسش و پاسخ -17
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  اهداف كلي هر جلسه به تفكيك اهدا ف ويژه

  استانداردها، قوانين ملي و بين المللي كليات تصفيه آب،ي، روش ارزيابطرح درس، سرفصل درس، آشنايي با  جلسه اول:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  كند. ياناهميت و ضرورت تصفيه آب را مختصراً ب -1

  سرفصل درس را ليست نمايد. -2

  كند. يانباهداف درس را مختصرًا  -3

  كند. ياندرس را ب يو فرع يمنابع اصل -4

  كند. ياناهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را ب -5

  كند. يانرا ب ياهميت و ضرورت ارزشياب -6

  كند. ياندانشجو اصطالحات و تعاريف مربوط به منابع آب را ب -7

 كند. يانرا بآب  تصفيهتوجه انسان به  يخچهتار -8

 ه آب را بيان نمايد.كليات تصفي -9

  را بيان كند. و ملي مربوط به تامين آب آشاميدني قوانين بين المللياستانداردها،  -10

  

 مالحظات اساسي در طراحي تصفيه خانه آب  جلسه دوم:

  اهداف ويژه

 دانشجو بايد بتواند:

 پارامترهاي اصلي طراحي را نام ببرد.-1

 ح دهد.دوره طرح و عوامل موثر بر آن را توضي -2

 معيارهاي انتخاب محل تصفيه خانه را بيان كند. -3

 فاز بندي طرح تصفيه خانه آب را بيان نمايد. -4

 مشخصات كمي و كيفي آب مورد نياز جامعه بر اساس استانداردهاي ملي را بيان كند.  -5

  

 هاآن يو طراح يرانواع آبگ ي،انواع تصفيه مقدمات  جلسه سوم:

  اهداف ويژه 

  بايد بتواند: دانشجو  

  واحدهاي تصفيه مقدماتي را توضيح دهد. -1

 را بيان نمايد. هاانواع آبگير و اهداف كاربرد آن -2

 را توضيح دهد. هامعيار هاي طراحي و عوامل موثر بر آن -3

 معيارهاي تعيين محل آبگير را بيان كند. -4

  

 يادگيري فرايند هوادهي و هوازدايي  جلسه چهارم:

  اهداف ويژه 

  دانشجو بايد بتواند: 

 رايند هوادهي و هوزدايي را بيان كند.فتئوري  -1

  را بيان نمايد. فرايند هوادهي به منظور حذف آهن و منگنز -2

  .بيان كندرا برج هاي آكنده هوادهي  يطراحاصول  -3

 وضيح دهد.توازدايي را هانواع سيستم هاي هوادهي و  -4
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   نعقاد و لخته سازيحوضچه هاي ا طراحي  :پنجمجلسه 

  اهداف ويژه 

  دانشجو بايد بتواند: 

  را ارائه نمايد. ي و مكانيزم هاي حاكم بر آنهالخته ساز ،تعريف انعقاد -1

  را بيان نمايد.انواع رو ش هاي انعقاد و لخته سازي  -2

  واحد اختالط سريع و آرام را انجام دهد. يطراح -3

  انجام دهد. را هامحاسبه انرژي مورد نياز واحد -4

  

  و شناور سازي طراحي حوضچه هاي ته نشيني :ششمجلسه 

  اهداف ويژه

  :دانشجو بايد بتواند

  طور كامل توضيح دهد.ه برا  يفرآيند ته نشيناهداف و  -1

  را ذكر نمايد. يحاكم بر فرآيند ته نشين مكانيسم هاي -2

 نمايد. انواع زالل ساز را بيان يموءثر بر طراح يپارامترها و مبان -3

 ا بيان نمايد.رمزايا و معايب هر يك از انواع ته نشيني  -4

 طراحي واحد ته نشيني را انجام دهد. -5

  

  و شناور سازيادامه بحث ته نشيني  :هفتمجلسه 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  مقدار لجن توليدي در هر واحد ته نشيني را برآورد نمايد. -1

 ر سازي هواي محلول را بيان نمايد.تئوري و مكانيسم شناو -2

 اصول و معيارهاي طراحي در شناورسازي را بيان نمايد. -3

 طراحي واحد شناور سازي را انجام دهد.  -4

  

  طراحي واحد فيلتراسيون :هشتمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند

  هداف فيلتراسيون را بيان نمايد. ا -1

  نام ببرد. انواع فيلترها را -2

  را بيان نمايد. فيلترها يطراح يو مبانسازي  يمكانيزم صاف -3

  ترتيب قرار گرفتن فيلترها و انواع اليه بندي در فيلتر ها را توضيح دهد. -4

  .فيلتر هاي كند، تند و تحت فشار را انجام دهد يطراح -5

  

   يمبا آب آهك و كربنات سد يزدائ يواحد سخت يطراح جلسه نهم:

  اهداف ويژه

  شجو بايد بتواند:دان

  آنها را بيان نمايد.  بهداشتي و صنعتي و اثرات يانواع سخت -1

  بيان نمايد: را يگير يانواع فرآيند سخت يمكانيسم و طراح -2

  با آهك يگير يسخت -

  كربنات سديم -با آهك يگير يسخت -
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  با سود سوزآور يگير يسخت-

  

  واحد سختي زدائي با تبادل يون طراحي جلسه دهم:

  هداف ويژها

  دانشجو بايد بتواند: 

  را بيان نمايد.  يتعويض يون يتئوراهداف و  -1

  را نام برده و توضيح دهد.  يتعويض يون يانواع رزين ها -2

  را بيان نمايد. يتعويض يون يانواع رزين ها يمكانيسم و طراح -3

  را بيان نمايد. يتعويض يون يروش ها مزايا و معايب -4

  

   حذف طعم و بوواحد  يراحط جلسه يازدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  بيان نمايد. علل حضور طعم و بو در آب را  -1

  بيان نمايد.را  VOCsنظير  يتركيبات آل و حذف رنگ، بو يانواع روش ها -2

 ي را توضيح دهد.تركيبات آل و رنگ، بوطراحي روش هاي حذف  -3

  

   ائي طراحي واحد گندزد :دوازدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

 را بيان نمايد. آب  يگندزداياصول و اهداف  -1

 را توضيح دهد. آب  يگندزداي يانواع روش ها -2

 و نحوه انتخاب گندزدا را بيان نمايد. يموثر بر گندزداي عوامل -3

 را بيان نمايد....)  و UV ،ازن ،كلرروش هاي متداول (با  يگندزداي يطراحو معيارهاي   يمبان -4

  

  )در مقياس واقعي تصفيه آب يننو ي(روش ها يكالس ينارارائه سم جلسه سيزدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

 نمايد. شفاهي اقدام به ارائه گزارش ،مراحل تهيه و ارائه گزارش يمطابق با اصول علم -1

  خصوص موضوع مطرح مي گردد پاسخگو باشد. به سواالتي كه در جلسه توسط استاد و دانشجويان در -2

  

  تصفيه آبپخش فيلم مربوط به  -) در مقياس واقعي تصفيه آب يننو ي(روش ها يكالس ينارادامه ارائه سم  :چهاردهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

 ايد.نم يمراحل تهيه و ارائه گزارش ، اقدام به ارائه گزارش شفاه يمطابق با اصول علم -1

  به سواالتي كه در جلسه توسط استاد و دانشجويان در خصوص موضوع مطرح مي گردد پاسخگو باشد. -2

  مباحث مطرح شده در فيلم را به طور كامل باز گو و تحليل نمايد. -3

  بازگو نمايد. يمراحل تصفيه در تصفيه خانه را به طور كامل و با جزئيات در بحث گروه -4
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  يتصفيه خانه آب آشاميدن يرائه پروژه طراحا :پانزدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  نفر را انجام و در كالس ارائه نمايد. 50000اجتماع كوچك تا  يبرا آشاميدنيخانه آب  يهتصف يك يطراح -1

  تصفيه خانه را توضيح دهد.  يو فرآيند يعمليات يواحد ها -2

  يان نمايد. جريان تصفيه را ب يطراح مباني -3

 

  يتصفيه خانه آب آشاميدن يارائه پروژه طراح ادامه :شانزدهمجلسه 

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:  

  نفر را انجام و در كالس ارائه نمايد. 50000اجتماع كوچك تا  يبرا آشاميدنيخانه آب  يهتصف يك يطراح -1

  د. تصفيه خانه را توضيح ده يو فرآيند يعمليات يواحد ها -2

 جريان تصفيه را بيان نمايد.  يطراح يمبان -3

  

  پرسش و پاسخ جلسه هفدهم:

  اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

 را حل نمايد. درس مختلف مباحث از شده مطرح مسائل -1

  

  منابع آموزشی:

  
  

5-Susumu Kawamura, Integrated Design of Water Treatment Facilities, AWWA, Water Treatment 2nd Edi. Murry, F. 

   6-John C.C.  et al. Water treatment (principals and design) MWH, willy.  

   7-Water works engineering (planning, design and operation), Syed R.qasim, Edward M. Motley, Guang Zhu; Publisher 

Prentice Hall PTR, 2000; Original from the University of Michigan.  

  روش تدريس(آموزش):

 سخنراني - 1

 سخنراني با ارائه پاورپوينت - 2

 پخش فيلم  - 3

  پرسش و پاسخ - 4

  وسايل كمك آموزشي:

 ويدئو پروژكتور -1

 وايت برد -2

 كامپيوتر -3

 تجهيزات آزمايشگاهي -4
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  يا سنجش دانشجو: ينحوه ارزياب

 

  روش  آزمون
  سهم از نمره كل

  (بر حسب درصد)
  اعتس  تاريخ

    در طول دوره  10  كتبي  حل تمرين

    % مطالب 50بعد از اتمام   20  كتبي  ترم آزمون ميان 

      50  كتبي  آزمون پايان ترم

طراحي يك تصفيه خانه آب مشروب براي 

  نفر  50000اجتماع كوچك تا 

طراحي فرايند با نقشه و شرح  

  كليه پارامترها
    در طول دوره  20

  
  :ت از دانشجومقررات كالس و انتظارا

  حضور مرتب و به موقع دركالس -1

   كالس يشركت در بحث ها  -2

  ارائه شده يناتانجام تمر  -3

  ترم ياندر امتحان م شركت -4

  ترم ياندر امتحان پا شركت -5

  ارائه پروژه -۶

    كدهدانش EDO  مسئول ينام وامضا                         مدير گروه: ينام و امضا               مدرس:  ينام و امضا

                                                                                                                   تاريخ ارسال:                                           تاريخ ارسال:             تاريخ تحويل:               
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  آبخانه  تصفيهطراحي : بندي درس جدول زمان

  16تا  14 -شنبهيك   روز و ساعت جلسه:

 برنامه هفتگي بر اساس ثبت نام و شروع كالس قابل تغيير و بر اساس تقويم آموزشي دانشگاه مجدد بازنگري خواهد شد.  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

1 4/7/400 
و  يمل يناستانداردها و قوان ي،با سرفصل درس، طرح درس، روش ارزياب يآشناي

 و كليات تصفيه آب يبين الملل
  دكتر موسوي

 دكتر موسوي خانه آب يهتصف يدر طراح يمالحظات اساس 11/7/400 2

 دكتر موسوي آن يو طراح يرو انواع آبگ يانواع تصفيه مقدمات 18/7/400 3

 دكتر موسوي يو هوازداي يفرايند هواده ييادگير 25/7/400 4

 دكتر موسوي    يانعقاد و لخته ساز يحوضچه ها يطراح 2/8/400 5

 دكتر موسوي يو شناور ساز ينيته نش يحوضچه ها يطراح 9/8/400 6

 دكتر موسوي ي و شناور ساز ينيادامه بحث ته نش 16/8/400 7

 دكتر موسوي يلتراسيونواحد ف يطراح 23/8/400 8

 دكتر موسوي يمآهك و كربنات سدبا آب  يزدائ يواحد سخت يطراح 30/8/400 9

 دكتر موسوي يونبا تبادل  يزدائ يواحد سخت يطراح 7/9/400 10

 دكتر موسوي واحد حذف طعم و بو يطراح 14/9/400 11

 دكتر موسوي يواحد گندزدائ يطراح 21/9/400 12

 دكتر موسوي تصفيه آب) يننو ي(روش ها يكالس ينارارائه سم 28/9/400 13

 دكتر موسوي پخش فيلم تصفيه آب -تصفيه آب)  يننو ي(روش ها يكالس ينارادامه ارائه سم 5/10/400 14

 دكتر موسوي آشاميدنيتصفيه خانه آب  يارائه پروژه طراح 12/10/400 15

 دكتر موسوي آشاميدنيتصفيه خانه آب  يادامه ارائه پروژه طراح 19/10/400 16

  و پاسخ پرسش - با هماهنگي اداره آموزش  - 17

  دكتر موسوي  جلسه امتحان  -  18

  
 

  


