
  

 
 

 

 (COURSE PLAN)وره  طرح د

 

 مقدمه:

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 هاتعريف فاضالب، انواع، منابع و تغییرات آن

 هامشخصات فیزيکي، بیولوژيکي و شیمیايي فاضالب

 و ...( ,VSS, COD, BODپارامترهای مهم )

 فاضالب روش های تصفیه

 استاندارد كیفیت پساب

 استفاده مجدد از پساب و روش دفع لجن 

 هاتعريف مواد زائد و زباله، تركیب، انواع و منابع آن

 خطرات ناشي از دفع غیربهداشتي مواد زائد

 آوری مواد زائدهای جمعروش

 آوری مواد زائدهای جمعنحوه مشاركت افراد جامعه در اجرای روش

 مواد زائدروش های دفع 

 دفن بهداشتي

 سوزاندن

 اشت عمومي كارشناسي بهدمقطع و رشته تحصیلي:   بهداشت عمومي     گروه آموزشي:      دانشکده : بهداشت اوز         

 واحد1 :  تعداد واحد (2بهداشت محیط ) :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

  14-16شنبه روز و ساعت برگزاری كالس:  نداردپیش نیاز:

 دانشکده بهداشت اوزمکان برگزاری:

 

 دكتر محمد رضا زارعمسئول برنامه :  

 دكتر محمد رضا زارعمدرس:

  دكتر محمد رضا زارع تهیه و تنظیم : 

 5/11/98:تاريخ تدوين/بازنگری

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 بازيافت مواد زائد جامد

 تهیه كمپوست

 بررسي مسائل و مشکالت موجود در ايران در خصوص دفع مواد زائد

 

 هدف كلي 
 آشنايي با فاضالب

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تعریف علمی از فاضالب بیان کند 

 .انواع فاضالب را بشناسد 

 .منابع تولید فاضالب را نام ببرد 

 های هر یک از فاضالب ها را بیان کند.تغییرات احتمالی در ویژگی 

 

 هدف كلي 

 آشنايي با مشخصات فاضالب

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مشخصه های فیزیکی فاضالب های شهری را بیان کند 

  را نام ببرد.مشخصه های شیمیایی فاضالب های شهری 

 .مشخصات بیولوژیکی فاضالب شهری را بیان کند 

 .پارامترهای مهم و کاربردی را در فاضالب شهری بشناسد و مقادیر تقریبی آن ها در فاضالب شهری را بیان کند 

 

 هدف كلي 

 های تصفیه فاضالبآشنايي با روش

 اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  های تصفیه فاضالب را بیان کند.انواع روش 

 .مراحل تصفیه فاضالب را به ترتیب نام ببرد 

 .نقش هر یک از واحدهای تصفیه خانه را شرح دهد 

 برداری از هر یک از واحدها را بیان نمایدپارامترهای مهم در بهره

 هدف كلي 

 آشنايي با پساب تصفیه شده

 
 

  اهداف اختصاصي 

 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 .استانداردهای کیفی مورد نیاز پساب را بیان نماید 

 .موارد استفاده مجدد از پساب را شرح دهد 

 .مراحل روش دفع لجن را توضیح دهد 



 استانداردهای مرتبط با دفع لجن را شرح دهد 

 روش آموزش 
 سخنرانی و استفاده از اسالید پروژکتور

 شرايط اجراء

  امکانات آموزشي بخش 
  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 
   :اساتید بخش )دکتر محمدرضا زارع(اساتیدمربوطه 

  منابع اصلی درسی: 

   خانیران، چوبانگلوس ج، بورتن ف، استنسل د. مهندسی فاضالب متکف و ادی، مترجم: موسوی غ، فرزادگیا م. انتشارات

1391. 

  ،ویجیل س، مدیریت جامع پسماند، مترجم: جعفرزاده حقیقی فرد ن، یغماییان ک، حسینی م، چوبانگلوس ج، تیسن ه

 .1388بهرامی ح. انتشارات خانیران، 

 

  ارزشیابی 
 نحوه ارزشیابي         

  حضور و مشارکت فعال در کالس 

  آزمون کتبی 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 آزمون کتبی 80% .2

 کالسیهای حضور و مشارکت در بحث 20% .3

 

 مقررات 

               10حداقل نمره قبولی                          

 جلسه2         تعداددفعات مجاز غیبت در کالس         

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 2بهداشت محیط  درس زمانبندي جدول

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نیاز

روش 

 ارزشیابي

 14-16شنبه 12/11/98

تعريف فاضالب، 

انواع، منابع و 

ها تغییرات آن

مشخصات 

فیزيکي، 

بیولوژيکي و 

شیمیايي 

 هافاضالب

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

 ماژیک، 

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 14-16شنبه 19/11/98

پارامترهای مهم 

(VSS, COD, 

BOD, )... و 

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

 ماژیک،

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 شنبه 26/11/98

روش های 

تصفیه فاضالب 

استاندارد 

 كیفیت پساب

استفاده مجدد  

از پساب و روش 

 دفع لجن

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 مجازی  

، کامپیوتر

 اینترنت
 پرسش و پاسخ 

 14-16شنبه 3/12/98

تعريف مواد زائد 

تركیب، و زباله، 

انواع و منابع 

 هاآن

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پرژکتور، 

 کامپیوتر

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 14-16شنبه 10/12/98

خطرات ناشي از 

دفع 

غیربهداشتي 

 مواد زائد

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پرژکتور، 

 کامپیوتر

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 شنبه 17/12/98

های روش

آوری مواد جمع

 زائد

نحوه مشاركت 

افراد جامعه در 

های اجرای روش

آوری مواد جمع

 زائد

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 مجازی

،  کامپیوتر

 اینترنت
 پرسش و پاسخ 

 14-16شنبه 24/12/98

روش های دفع 

 مواد زائد

 دفن بهداشتي

 سوزاندن

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پرژکتور، 

 کامپیوتر

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 14-16شنبه 16/1/99

بازيافت مواد 

 زائد جامد

 تهیه كمپوست

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پرژکتور، 

 کامپیوتر

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 14-16شنبه 23/1/99

بررسي مسائل و 

مشکالت موجود 

در ايران در 

خصوص دفع 

 مواد زائد

محمددد        تر  دک

 رضا زارع
 سخنرانی

وایت برد، 

ماژیک، ویدئو 

پرژکتور، 

 کامپیوتر

پرسش و پاسخ 

کالسی و امتحان 

 نهایی

 



 

 

 

 


