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یی کامل پیدا کنند و بتواند در نهایت سیستم تصفیه آب برای آشنا ی آب فرایندهای کلیدی درگیر در تصفیهدانشجویان با : شرحی از درس
 .آبهای با کیفیت مختلف ارائه نمایند

 

 :منابع اصلی تدریس درس مورد نظر
• Kawamura Susma, et al. Integrated design and operation of water treatment facilities, John Wiley & 

Sons.  

• DeZuane John, Hand book of public water systems, John Wiley. 

• AWWA, Water treatment plant design, 5th edition, John Wiley & Sons. 

• Syed R. Qasim, Water Works Engineering, John Wiley & Sons. 

 .انتشارات دانشگاه صنعتی سهندمهندسی محیط زیست، جلد اول،  ؛(ترجمه) نژاد محمدعلی کی، .ت چوبانوگلوس •

 
 

 : اهداف كلي درس

: هدف كلي از ارایه این دوره آشنایي دانشجویان و افزایش آگاهي ایشان نسبت به مفاهیم ذیل مي باشد  



 های مرتبط با آب تاریخچه تصفیه آب و بیماری •

 (آبهای سطحي و زیرزمیني)ان وضعیت منابع آب در ایر •

 ای و كشوری آب آشامیدني مروری بر منابع تامین آب، كیفیت آب، استانداردهای جهاني، منطقه •

 نشیني  انواع ته •

 های شني كند، تند و تحت فشار صافي •

 روشهای آسان تصفیه آب •

 ( ازن، اشعه ماوراء بنفش، كلر و تركیبات آن)های گندزدایي  روش •

 حذف آهن و منگنز  •

 روشهای كنترل كیفي آب •

 

 

 جلسه اول*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 های مرتبط با آب تاریخچه تصفیه آب و بیماری: عنوان مبحث

 : اهداف اختصاصي

 .توضیح دهددر جهان و ایران آب  ی بتواند در خصوص سابقه تصفیه دانشجو  -

 . را بداند های پیشگیری از آنها های مرتبط با آب و روش بیماری دانشجو -

 .را بداند ها نقش آب در انتقال بیماری دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 .سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 دومه جلس*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 (آبهای سطحي و زیرزمیني)منابع آب در ایران  وضعیت: عنوان مبحث

 : اهداف اختصاصي

 .چرخه هیدرولیکي آب را توضیح دهدبتواند  دانشجو  -

 . پتانسیل آبي كشور را بداند دانشجو -

 .مقادیر جهاني را بداندسرانه آب موجود و مقدار قابل استحصال آب كشور و مقایسه آن با  دانشجو -

 . منبع آب مناسب را انتخاب كندبتواند  دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 .سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 جلسه سوم*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 ای و كشوری آب آشامیدني مروری بر منابع تامین آب، كیفیت آب، استانداردهای جهاني، منطقه: مبحثعنوان 



  :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود فیزیکي، شیمیایي و بیولوژیکي آب دانشجو با كیفیت -

 .نماید اظهار نظر MCLدر خصوص حد مجاز آلودگي، حد مطلوب و  بتواند دانشجو -

 .ای و كشوری آب آشامیدني آشنا شود جهاني، منطقهاستانداردهای دانشجو با  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 چهارم جلسه*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 نشیني  انواع ته: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود نشیني واحد تهدانشجو با كاربرد  -

 .طراحي نمایدو را محاسبه دانشجو بتواند ابعاد یك واحد ته نشیني  -

 .را تشریح نماید( 4و  3، 2، 1نوع )نشیني  انواع ته دانشجو بتواند -

 □حركتيرواني                        □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 مپنججلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 های شني كند، تند و تحت فشار صافي: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود انواع صافي های شنيدانشجو با  -

 . نماید و ضریب یکنواختي اظهار نظر ها، اندازه موثر بندی صافي در خصوص دانهدانشجو بتواند  -

 .بتواند چند مسئله در این زمینه حل نماید دانشجو -

 .طراحي نماید یك صافي شني رادانشجو بتواند  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ورویدئو پروژكت: وسیله كمك آموزشي

 

 مششجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 روشهای آسان تصفیه آب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .بداند كه مي توان با كمترین امکانات آب را تصفیه نمایددانشجو  -



 .آشنا شود آسان تصفیه آب با انوع روشهایدانشجو  -

 . گندزدایي با نور خورشید را توضیح دهددانشجو بتواند  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 

 مهفتجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 ( ازن، اشعه ماوراء بنفش، كلر و تركیبات آن)های گندزدایي  روش: عنوان مبحث

 :ف اختصاصياهدا

 .با انوع تركیبات گندزدایي و اقدامات ایمني در هنگام گندزدایي آشنا شوددانشجو  -

 .آشنا شود گندزدایي آب با انوع روشهایدانشجو  -

 .مزایا و معایب هر كدام از گندزداها را بدانددانشجو  -

 شوند بداند كه محصوالت جانبي گندزدایي چگونه تشکیل مي دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     ■شناختي :   حیطه

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 

 مهشتجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

  حذف آهن و منگنز: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شوددر آب  آهن و منگنز معایب حضوردانشجو با  -

 .را تعریف نماید های حذف آهن و منگنز بتواند انواع روشدانشجو  -

 .های آهن و منگنز آشنا گردد با باكتریدانشجو  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 همنجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 روشهای كنترل كیفي آب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود كنترل كیفي آبهای  روش دانشجو با -

 .دانشجو بتواند یك نمونه آنالیز آب را تفسیر نماید -

 .دانشجو مسائلي در این زمینه حل نماید -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 



 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 

 

 


