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ِ شوار هی رٍد. در ایي درس هالحظات اساسی در حفظ سالهت اًساى ٍ هحیط زیست از اّداف تصفیِ فاضالب ّا ب مقدمه:

طراحی سیستن ّای تصفیِ فاضالب برای اجتواعات شْری ٍ رٍستایی هَرد تَجِ قرار هی گیرد. در اداهِ طراحی تصفیِ خاًهِ  

در ًْایهت   ّای فاضالب بر اساس برتریي ًَع فرایٌد ٍ تکٌَلَشی با تاکید بر ًیاز بِ زهیي ٍ اًرشی کوتر ًیس تشریح ههی گهردد.  

 تصفیِ خاًِ فاضالب بِ ًحَی طراحی هی گردد کِ پساب ٍ لجي خرٍجی هٌطبق با استاًداردّای هحیط زیست کشَر باشٌد.

 ّاآى عراحی در تَاًايی کسة ٍ فاضالب تصفیِآشٌایی داًشجَ با هباًی طراحی سیستن ّای  :هدف کلی

 :بتَاًد بایدداًشجَ در پایاى دٍرُ  :اهداف ویژه

تصفيِ فبضالالة اا ثااًالا مروالر عالرنت اً مالبة هماليت  وشيالات ه مصالبت         ی اسبسی عراح هالحظبت -

 فبضالة ٍ...(

ً يٌی اٍليِ( ٍ همبسجبت الزم اا شالرن   گير ٍ تِ عراحی ٍاحاّبی فيسيکی تصفيِ فبضالة مآشغبلگيرت داًِ -

 دّا.

 تصفيِ ثيَلَشيکی فبضالة مهجبًیت اشا ٍهشلق ٍ چسجياُ( اا تَصيف ًوبيا. -

 ت اسبسی دا عراحی تصفيِ ثيَلَشيکی فبضالة ثِ اٍش لجي فشبل اا ثيبى کٌا.هالحظب -

 اٍشْبی عراحی تصفيِ ثيَلَشيکی لجي فشبل اا ثااًا. -

 يک هثبل ثِ رٌَاى ًوًَِ عراحی حَض َّادّی لجي فشبل حي کٌا. -

 اصغالحبت لجي فشبل اا شرن دّا. -

 جياُ اا ثااًا.هالحظبت اسبسی دا عراحی تصفيِ ثيَلَشيکی فبضالة اشا چس -

 هالحظبت اسبسی دا عراحی تصفيِ ثيَلَشيکی فبضالة ثِ اٍش ثرکِ تثجيا اا ثيبى کٌا. -



 عراحی ثرکِ ثی َّازی اا ثااًا. -

 عراحی ثرکِ اخ يبای اا ثااًا. -

 عراحی ثرکِ تکويلی اا ثااًا. -

 از عراحی ّرکاام از سِ ثرکِ مثی َّازیت اخ يبای ٍ تکويلی( يک هثبل حي کٌا. -

 ٍ... اا ثااًا. UVبت عراحی دا گٌازدايی پسبة تصفيِ شاُ ثِ اٍش کلرزًیت ازى زًیت هالحظ -

 يک هثبل عراحی از گٌازدايی پسبة تصفيِ شاُ حي کٌا. -

 هٌبثع لجي دا تصفيِ خبًِ فبضالة اا شرن دّا. -

 هايريا لجي دا تصفيِ فبضالة اا شرن دّا. -

 ّبی تثجيا لجي اا تَضيح دّا. اٍش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

1 
هعارفِ، ارزشیابی آغازیي، تبییي 

 اّداف

 اعويٌبى از داش ي پي ٌيبزّبی الزمت تجييي اً ظباات 

 هميظآى ثرای داً جَيبى ثْااشا ٍ کباثرد هشرفی داس ٍ ضرٍات 

 اازشيبثی ًمَُ ارالمت  ساد ثرای اس فبدُ هَاد هٌبثع هشرفی

2 
هالحظبت اسبسی عراحی تصفيِ 

 فبضالة

رور عرنت اً مبة هميت  وشيات ه مصبت فبضالةت 

 َّاضٌاسی،هذٍلتصفیِخاًِراتذاًذ. ٍ جغرافیايی ضرايظ

 عراحی هعیارّای 3
 ترکیة در هؤثر فاضالب،عَاهل تار ٍ جرياى اعالعات آًالیس

 دتیهٌاسةراتَضیحدّذ. فاضالبٍاًتخاب

 آضغالگیر عراحی 4
در عراحی افت هیساى ٍ دّذ اًجام را آضغالگیر

 اا همبسجِ ًوبيا.آضغالگیر

 گیرراعراحیًوايذاًَاعداًِگیرراتَضیحدّذٍيکداًِ گیر داًِ عراحی 5

  ًشیٌی اٍلیِ طراحی تِ 6
راتَضیحدّذٍاصَلّرًشیٌی تِّایاًَاعحَض

 يکراضرحدّذ.

7 
ًشیٌی  ٍرٍدی حَض تِطراحی 

 اٍلیِ
 ًشیٌی اٍلیِ را طراحی کٌد. ٍرٍدی حَض تِ

8 
ًشیٌی  طراحی خرٍجی حَض تِ

 اٍلیِ
ًشیٌی اٍلیِ ٍ سرریسّای خرٍجهی را طراحهی    خرٍجی حَض تِ 

 کٌد.

9 
تصفیِ بیَلَشیکی فاضالب ٍ حَض 

  َّادّی

فاضالبراتَضیحدّذ. تصفیِ در ّا هیكرٍارگاًیسن ًقص

ٍارتثاطآىتاهٌحٌیرضذ تَضیحدادُ را هیكرٍارگاًیسوْا

 هٌحٌیهًََدراضرحدّذ.

11 
تصفیِ بیَلَشیکی فاضالب ٍ حَض 

 َّادّی
را  ّترٍترٍف تاکتريْای ترای فعال لجي سیٌتیكی ضرائة

 تَضیح دّد.

 طراحی حَض َّادّی 12
اصَل طراحی حَض َّادّی را بیاى کردُ ٍ حَض َّادّی را 

 طراحی کٌد.

 فاضالب گٌذزدايی 13
گٌدزدایی فاضالب را شرح دادُ ٍ حَض کلرزًی فاضالب را 

 طراحی کٌد.

 اصَل رشد چسبیدُ 14
اصَل سیستوْای رشد چسبیدُ را بیاى کٌد ٍ با هباًی طراحی آًْا 

 آشٌا شَد.

 تثثیت ّای ترکِ 15
اًَاع برکِ ّای تثبیت را تَضیح دادُ ٍ برکِ بی َّازی را طراحی 

 ًواید.

 برکِ ّای اختیاری ٍ تکویلی را طراحی ًواید. تثثیت ّای ترکِ 16

 را تَضیح دّد.اصَل هدیریت لجي در تصفیِ خاًِ فاضالب  هدیریت لجي 17
 



 ّاتٌاتِاقتضایهَضَعتذريسٍسايررٍشحلتورييپاسخ،سخٌراًیپرسصٍ روش تدریس:   

دٌّذُپیصسازهاىالگوی تدریس: 

تِاقتضایرٍشتذريس،قلنًَریٍايتترد،هاشيک،کاهپیَترٍديتاپرٍشکتَرز: منابع مورد نیا

 

 :وظایف و تکالیف دانشجو

 محضَای ٍ هجبزی( حضَا ثِ هَقع دا کالس داس -6

 حفظ ًظن ٍ اًضجبط ٍ اربيا شئًَبت داً جَيی -2

 ِ شاُ دا  لسبت قجلی هغبلشِ هغبلت اااي -3

 دا کالسهغبلشِ هٌبثع قجي از حضَا  -4

 ٍ اًٍا تاايس ه باکا فشبل دا فشبليا ّبی کالسی -5

 حي توريي ّبی ااايِ شاُ -6

 ااائِ پي ٌْبدّب ٍ اً قبدات سبزًاُ -6

 حضَا دا آزهَى -7

   عراحی يک تصفيِ خبًِ فبضالة ثِ اٍش لجي فشبل ثِ رٌَاى پرٍشُ -8

 

 دانشجو:ارزشیابی روش 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت

 2 60 تکبليفٍ  ٍظبيفاًجبم 

 4 20 آزهَى تراکوی 

 64 70 اًجبم پرٍشُ

 20 600  وع
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