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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
• Wastewater reclamation and reuse, Takashi Asano. CRC Press. Last edition.  

• Hand book of wastewater reclamation and reuse, Donald R. Row et al., Lewis Publishers, Last 

edition. 

• Advanced wastewater recycling and reuse, L. Bonomo et al., IWA, Last edition. 

زی و پرورش آبزیان، مصداقی نیا و همکاران، معاونت رهنمودهایی در خصوص کاربرد صحیح فاضالب و فضوالت در کشاور •
 .پژوهشی وزارت بهداشت، ویرایش آخر

 
 

 : اهداف كلي درس

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



 لزوم صرفه جویي در مصرف آب •

 تامین آبانواع سیستم های غیرمتعارف  •

 تعریف پساب و سابقه استفاده مجدد آن •

 كیفیت پسابها با توجه به نوع تصفیه •

 تفاوت پسابهای شهری، صنعتي و كشاورزی با همدیگر •

 گزینه های مختلف استفاده مجدد از فاضالبها •

 محدودیتها و قابلیتهای استفاده مجدد پساب •

 مخاطرات بهداشتي استفاده مجدد پساب •

 داشت در استفاده مجدد پساب در كشاورزیاقدامات علمي برای حفاظت به •

 پایش، نمونه برداری و آنالیز پسابهای بازیافتي •

 روشهای جمع آوری و استفاده مجدد آب باران •

 جنبه های بهداشتي استفاده از پساب •

 رهنمودهای سازمانهای بین المللي در مورد استفاده مجدد پساب •

 اقتصاد پروژه های بازیافت و استفاده از پساب •

 استفاده مجدد پساب استانداردها، ضوابط و محدودیتهای قانوني و توصیه شده در ایران برای •

 مثالهایي از بازیافت آب در جهان و كشور •

 

 جلسه اول*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 لزوم صرفه جویي در مصرف آب: عنوان مبحث

 : اهداف اختصاصي

 . را بداند هدر رفت آبهای پیشگیری از  آب و روش روشهای صرفه جویي دانشجو  -

 .را بداند آب روشهای مهندسي صرفه جویي در دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 .سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 دومجلسه *

 بهمن رماوندی: مدرسنام 

 انواع سیستم های غیرمتعارف تامین آب: عنوان مبحث

 : اهداف اختصاصي

 . پتانسیل آبي كشور را بداند دانشجو  -

 .را توضیح دهد انواع سیستم های غیرمتعارف تامین آببتواند  دانشجو -

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

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 .سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي



 

 جلسه سوم*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 تعریف پساب و سابقه استفاده مجدد آن: عنوان مبحث

  :اختصاصياهداف 

 .آشنا شود با اصطالح پساب و كلیدواژه های مشابه كیفیت -

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

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -پروژكتورویدئو : وسیله كمك آموزشي

 

 جلسه چهارم*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 كیفیت پسابها با توجه به نوع تصفیه: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .كیفیت انواع پسابها آشنا گردددانشجو با  -

 .نیاز است خاصبا كیفیت  تولید پساببداند كه چه فرایندهایي برای دانشجو  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي : حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 پنجمجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 تفاوت پسابهای شهری، صنعتي و كشاورزی با همدیگر: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود های شهری، صنعتي و كشاورزی با همدیگرتفاوت پسابدانشجو با  -

 .آشنا شود پسابهای شهری، صنعتي و كشاورزی كابردهای ویژه هركدام ازدانشجو با  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 ششم جلسه*

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 گزینه های مختلف استفاده مجدد از فاضالبها: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شودپساب  روش های مختلف استفاده مجدد ازدانشجو با  -



 .طراحي نماید گزینه های مختفاوت برای استفاده مجدد پسابدانشجو بتواند  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 مهفتجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 محدودیتها و قابلیتهای استفاده مجدد پساب :عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود استفاده مجدد پساب محدودیتهایدانشجو با انواع  -

 .آشنا شود قابلیتهای استفاده مجدد پسابدانشجو با انواع  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 تمشجلسه ه*

 ماوندیبهمن ر: نام مدرس

 مخاطرات بهداشتي استفاده مجدد پساب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .مخاطرات بهداشتي استفاده مجدد پساب را بدانددانشجو  -

 .مخاطرات بهداشتي استفاده مجدد پساب را بداند روشهای ارزیابي دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 همنجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 اقدامات علمي برای حفاظت بهداشت در استفاده مجدد پساب در كشاورزی: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .را بداند استفاده مجدد پساب در كشاورزیحفاظت بهداشت در اقدامات عملیاتي برای دانشجو  -

 .استفاده مجدد پساب در كشاورزی آشنا شود با انوع روشهایدانشجو  -

 .را توضیح دهدپساب استفاده مستقیم و غیرمستقیم از دانشجو بتواند  -

 □كتيرواني حر                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 

 همدجلسه *



 بهمن رماوندی: نام مدرس

 پایش، نمونه برداری و آنالیز پسابهای بازیافتي: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود پایش پسابهابا انوع دانشجو  -

 .آشنا شود پسابهای بازیافتي نمونه برداری از  با انوع روشهایدانشجو  -

 .بداند آنالیز پسابهای بازیافتي رادانشجو  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                     ■شناختي :   حیطه

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 

 دهمیازجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 روشهای جمع آوری و استفاده مجدد آب باران: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود جمع آوری و استفاده مجدد آب باران های انواع روشدانشجو با  -

 .تشریح كند آب باران رامزایا و معایب استفاده از دانشجو بتواند  -

 .كندمسائلي در این خصوص حل دانشجو بتواند  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي  : حیطه

 سخنراني: روش آموزشي

 وایت برد -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 ازدهمدوجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 جنبه های بهداشتي استفاده از پساب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شود استفاده از پسابجنبه های بهداشتي دانشجو با  -

 .تعریف نماید تکنیکهای بهداشتي نمودن پساب رابتواند انواع دانشجو  -

 .های آهن و منگنز آشنا گردد با باكتریدانشجو  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 زدهمسیجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 رهنمودهای سازمانهای بین المللي در مورد استفاده مجدد پساب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شودرهنمودهای سازمانهای بین المللي در مورد استفاده مجدد پساب  دانشجو با -



 .مطالبي ارائه نمایدپساب از  دریافت آالینده میزاندانشجو در خصوص میزان دریافت  -

 .در هنگام استفاده مجدد پساب ابید مطابق استانداردها كاهش یابدچه تركیباتي  بداند كه دانشجو -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 دهمچهارجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 اقتصاد پروژه های بازیافت و استفاده از پساب: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .اقتصادی مي شود بداند چگونه یك پروژه های بازیافت و استفاده از پسابدانشجو  -

 .فاده از پساب حل نمایدمسائلي در خصوص اقتصاد پروژه های استدانشجو بتواند  -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 دهمپانزجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 استفاده مجدد پساب و توصیه شده در ایران برای استانداردها، ضوابط و محدودیتهای قانوني: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .آشنا شوداستفاده مجدد پساب  ضوابط در ایران برای و استانداردها دانشجو با -

 .استفاده مجدد پساب آشنا شود محدودیتهای قانوني در ایران برای دانشجو با -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي

 

 دهمشانزجلسه *

 بهمن رماوندی: نام مدرس

 مثالهایي از بازیافت آب در جهان و كشور: عنوان مبحث

 :اهداف اختصاصي

 .نمایدبتواند مثالهایي از بازیافت آب در ایران ارائه دانشجو  -

 .بتواند مثالهایي از بازیافت آب در جهان ارائه نمایددانشجو  -

 .دانشجو مسائلي در این زمینه حل نماید -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي :   حیطه 

 سخنراني: روش آموزشي

 برد وایت -ویدئو پروژكتور: وسیله كمك آموزشي
 


