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  مهندسی بهداشت محيطمهندسی بهداشت محيط: : گروهگروه            بهداشت   بهداشت     ::دانشكدهدانشكده            مدیریت فاضالب صنعتیمدیریت فاضالب صنعتی: : طرح دوره درسطرح دوره درس

 

  

 

 ارشد مهندسی بهداشت محيطکارشناسی  :رشته و مقطع تحصیلي 9259125     فاضالب صنعتی مدیریت  :نام و شماره درس

 ارشدكالس  :محل برگزاري   93-95ساعت  شنبه :روز و ساعت برگزاري

  واحد نظري 2 (:عملي/ نظري )تعداد و نوع واحد 

 تصفيه فاضالبهاي صنعتی :دروس پیش نیاز

 + 93-3333333791  :تلفن و روزهاي تماس  دکتر محسن اربابی :سئول درسنام م

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد :آدرس هيتمحر سیدرپ ،دانشکده بهداشت :آدرس دفتر

  :هدف كلي درس

ایجاد تبحر جهت انتخاب بهترین راه حل قابل دستيابی براي برخورد با مشکل آلوودیی فاضوالبهاي صونعتی و نحووه بکواریيري      

  مختلف فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی در طراحی تصفيه خانه هاي فاضالب براي صنایع مهم کشور فرایندهاي

روشهاي مدیریت کنترل و حفظ منابع آب و خاک به منظوور تحقوت توسوعه پایودار در بخو        انتخاب :اهداف اختصاصي درس

 .صنعت

در  –، نام ناشر ، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس عنوان كتاب، نام نويسنده ، سال و محل انتشار ) :منابع اصلي درس

 .صورتي كه مطالعه همه كتاب يا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد

 

1- Strategies of Industrial and Hazardous Waste Management, Nelson Leonard Nemerow, Franklin 

Aqardy, John Wiley & Sons, 1998. 

2- Hazardous Waste Management, M.D. La Gerga et al.,  McGraw Hill, 2000. 

3- Guide for Industrial Waste Treatment, Birute Vanatta, Diane Pub., 1999. 

4- Industrial Waste Treatment Hand book, Frank Woodard. Butter Worth, Heine Maun, 2001. 

5- Industrial Water Pollution Control, Jr. W. Wesely, Eckenfelder, McGraw Hill, 1999. 

6- Water Recycling and Resource in Industry, P. Lens, H. Pol, IWA Publishing, 2002. 

 .و یا سخنرانی پاور پوینت ،هوزج ه صورتدر کالس بکليه مطالب ارائه شده  -7

 :نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابي* 

و مشارکت فعال در بحث ها  ارائه پروژه درسی -2     ؛(%21) ارائه مقاله در رابطه با موضوعات درس -9: در طول دوره( الف

       ؛(21%)

 .(%61)پایان نيمسال آزمون ( ب 

 :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در كالس درس

 . برابر مقررات آموزشی عمل می یردد 4/ 97بي  از .  نمره کم می شود 25/1هر غيبت 
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           مدیریت فاضالب صنعتیمدیریت فاضالب صنعتی :جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
 

 مدرس عنوان ساعت هسلجه راشم

آمادگي الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع كالس

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی  تکنولوژي صنایع پاک، سياستهاي راهگشا و تدابير قابل اجرا در فرایير نمودن صنعت پاک 95-93  9

2 
 

مدیریت هاي پيشگيري از ایجاد )آشنایی با ضوابط و مقررات، معيارهاي کنترل در محل کارخانه  95-93

 (فضوالت و اصالح آنها
" 

 مطالعه قبلیحضور و 

3 

 
 

اثرات سميت، روابط بين مقدار آالینده و اثرات ناشی از )توکسيکولوژي آالینده هاي صنعتی  95-93

 (اي سرطانزا و غير سرطانزاآن، آالینده ه
 دکتر خدابخشی

 مطالعه قبلیحضور و 

 مطالعه قبلیحضور و  " محاسبه بار آلی فاضالبهاي صنعتی وارد به اکوسيستم ها 95-93  4

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی طراحی سيستم هاي مختلف براي متعادل سازي جریان ها 95-93  5

6 
 

 دکتر اربابی طراحی واحد هاي مختلف پي  تصفيه در محل کارخانه، طراحی واحدهاي خنثی سازي جریان 95-93

 دکتر خدابخشی

 مطالعه قبلیحضور و 

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی طراحی  روشهاي شيميایی و تثبيت فضوالت  95-93  7

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر خدابخشی شناور سازي با هوا طراحی  سيستم هاي شناور سازي ثقلی و 95-93  3

 مطالعه قبلیحضور و  " سایر روشهاي فيزیکی و حرارتی تصفيه فضوالت صنعتی 95-93  9

91 
 

تمهيدات قابل اجرا براي به کار یيري روشهاي تصفيه بيولوژیکی، پي  تصفيه بی هوازي،  95-93

 طراحی انواع برکه ها
 بابیدکتر ار

 مطالعه قبلیحضور و 

99 
 

 دکتر اربابی پتانسيل هاي موجود براي بازیافت مواد ارزشمند و انرژي، فن آوري هاي عالج بخ  95-93

 دکتر خدابخشی

 مطالعه قبلیحضور و 

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر خدابخشی روشهاي تصفيه غشایی جهت حذف آالینده هاي خطرناک 95-93  92

 مطالعه قبلیحضور و  " روشهاي بازچرخ  و روشهاي دفع نهایی 95-93  93

 مطالعه قبلیحضور و  " روشهاي طراحی تصفيه فاضالب براي صنایع آبکاري و فلزي 95-93  94

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر خدابخشی روشهاي بازیابی فلزات 95-93  95

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی ایی، نساجی و چرم سازي، روشهاي تصفيه و یندزداییصنایع غذ 95-93  96

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر خدابخشی صنایع نفت و پتروشيمی، روشهاي تصفيه و چرخ  مجدد آب 95-93  97

 مطالعه قبلیحضور و  دکتر اربابی روشروش کار در انتخاب مناسب ترین تکنولوژي تصفيه و شرایط اتخاذ هر  95-93  93

 مطالعه قبلیحضور و  " جمع بندي و رفع اشکال 95-93  99

 شتادهب هدكشناد شزومآ هامنرب قباطم: تاريخ امتحان پايان ترم

  ساير تذكرهاي مهم براي دانشجويان : 

  الزامی می باشدي کالسی انجام تکاليف و پروژه هامشارکت یروهی دانشجویان در بحث کالسی و تالش در جهت . 

 يردبرنامه کالسی طبت تقویم آموزشی تنظيم شده است بنابراین با توجه به ارائه درس توسط دو نفر الزم است هر دو طرح درس مورد توجه قرار ی. 


