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اًتقالب  ٍ  در ايي درس داًطجَيبى ضوي هرٍر کردى ٍاحدّبی هتعبرف تصفيِ آة ٍ فبضالبة ٍ طوالَ     مقدمه:

تَزيع آة ٍ ضجکِ ّبی جوع آٍری فبضبة، ثب هطکبت ّر کدام از تبسيسبت آضٌب ضدُ، رٍش ّبی رفع هطالک   

هديريت، راُ اًدازی، ثْرُ ثرداری ٍ ًگْالداری آضالٌب هالی ضالًَد ٍ  البيص       را هی آهَزًد ٍ ّوچٌيي ثب سيستن ّبی

 هداٍم تبسيسبت را آهَزش هی ثيٌٌد.

ِ یدر زه یشٌاخت کافاًتظار هی رٍد کِ  در پایاى ایي درس از داًشجَ :هدف کلی هٌاسهة از   یٍ ًگْهذار  حیصهح  یتْهرُ تهردار   ٌه

 ذ.داشتِ تاش آب ٍ فاضالب ِیهتذاٍل تصف یٍاحذّاٍ  فاضالب یآب، جوغ آٍر غیاًتقال ٍ تَز ساتیتأس

 

 :بتًاوذ بایذداوشجً در پایان ديرٌ  :اهداف ویژه

 ذ.الت تْرُ ترداری آى را تْیِ ًوایشٌاسٌاهِ کاهلی از هٌاتغ آب ٍ هشک -

 ذ.ای الزم ترای رفغ آًْا تْیِ ًوایهشکالت شثکِ ّای  جوغ آٍری فاضالب ٍ هتعلقات آى شٌاسایی ٍ راّکارّ -

 .ٍ راّکارّای هٌاسة ارائِ دّذرا تْیِ ایستگاُ ّای پوپاش ٍ هشکالت هرتَط تِ پوپاش فاضالب ِ کاهلی از شٌاسٌاه -

 .ایستگاُ ّای پوپاش فاضالب حل ًوایذ هسائل هرتَط تِ -

 .راُ اًذازی ٍ تْرُ ترداری از یک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ًوایذشٌاسٌاهِ کاهلی از  -

ف آشغالگیری ٍ داًِ گیری در یک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ٍ راُ هٌاسة ترای حل هشکالت قسوتْای هختلشٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 .احتوالی آًْا پیشٌْاد دّذ

 .راُ اًذازی ٍ تْرُ ترداری تصفیِ خاًِ فاضالب ٍ آشغالگیری ٍ داًِ گیری حل ًوایذ هسائل هرتَط تِ -

یک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ٍ راُ هٌاسة ترای حل هشکالت  قسوتْای هختلف تِ ًشیٌی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ درشٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 .احتوالی آًْا پیشٌْاد دّذ

 تِ ًشیٌی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ تصفیِ خاًِ فاضالب حل ًوایذ. هسائل هرتَط تِ -

ت قسوتْای هختلف ٍاحذّای تصفیِ تیَلَشیکی در یک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ٍ راُ هٌاسة ترای حل هشکالشٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 .احتوالی آًْا ارائِ ًوایذ

 تصفیِ تیَلَشیکی تصفیِ خاًِ فاضالب حل ًوایذ. هسائل هرتَط تِ -



هشکالت احتوالی  قسوتْای هختلف ٍاحذّای تصفیِ لجي در یک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ٍ راُ هٌاسة ترای حلشٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 .ذآًْا ارائِ ًوای

 .ذّای تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ًوایقسوتْای هختلف ٍاحذآزهایشْای الزم از شٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 ذ.تصفیِ خاًِ فاضالب حل ًوایتصفیِ لجي  هسائل هرتَط تِ -

 .ذجوغ آٍری فاضالب تْیِ ًوایهراحل هذیریت یک تصفیِ خاًِ ٍ شثکِ شٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 ذ.ٍ شثکِ جوغ آٍری فاضالب حل ًوای تصفیِ خاًِ فاضالب هسائل هرتَط تِ -

 ذ.هشکالت هَجَد را تشخیص دّ .ای هختلف ایستگاّْای پوپاش ٍ شثکِ جوغ آٍری شٌاسایی ًوایٌذقسوتْ -

 ذ.شٌاسایی ًوَدُ ٍ هشکالت هَجَد را تشخیص دّ فاضالبقسوتْای هختلف یک تصفیِ خاًِ  -

 ذ.غ آًْا تْیِ ًوایای الزم ترای رفٍ هتعلقات آى شٌاسایی ٍ راّکارّخطَط اًتقال آب ٍ شثکِ تَزیغ آب هشکالت شثکِ ّای   -

 ذ.تقال آب ٍ شثکِ تَزیغ آب حل ًوایخطَط اً هسائل هرتَط تِ -

 .ذٍ راّکارّای هٌاسة ارائِ دّرا تْیِ ایستگاُ ّای پوپاش ٍ هخازى رخیرُ آب ٍ هشکالت هرتَط تِ ایي ٍاحذّا شٌاسٌاهِ کاهلی از  -

 ذ.ى ٍ ایستگاّْای پوپاش آب حل ًوایهخاز هسائل هرتَط تِ -

 .ذیک تصفیِ خاًِ فاضالب تْیِ ًوای هراحل راُ اًذازی ٍ تْرُ ترداری ازکاهلی از شٌاسٌاهِ  -

 راُ حل هٌاسثی ترای ّر یک از هشکالت ٍاحذّای تِ ًشیٌی پیشٌْاد ًوایذ. -

 راُ حل هٌاسثی ترای ّر یک از هشکالت ٍاحذ اًعقاد ٍ لختِ سازی ارائِ ًوایذ. -

 ذ.تصفیِ خاًِ آب حل ًوای تِ ًشیٌی، اًعقاد ٍ لختِ سازی درراُ اًذازی ٍ تْرُ ترداری،  هسائل هرتَط تِ -

 راُ حل هٌاسثی ترای ّر یک از هشکالت ٍاحذّای فیلتراسیَى پیشٌْاد ًوایذ. -

 راُ حل هٌاسثی ترای ّر یک از هشکالت ٍاحذ گٌذزدایی ارائِ ًوایذ. -

 ذ.اًِ آب حل ًوایفیلتراسیَى ٍ گٌذزدایی در تصفیِ خ هسائل هرتَط تِ -

 پیشٌْاد ًوایذ. ل هٌاسثی ترای ّر یک از هشکالت تَلیذ ٍ دفغ لجيراُ ح -

 ارائِ ًوایذ. ترًاهِ پایش رٍزاًِ سیستن ّای تصفیِ آب ٍ آزهایشْای الزم -

 ذ.تصفیِ خاًِ آب حل ًوایتْرُ ترداری از  هسائل هرتَط تِ -

 ذ.ف یک تصفیِ خاًِ آب شٌاسایی ًوَدُ ٍ هشکالت هَجَد را تشخیص دّقسوتْای هختل -

 ذ.تشخیص دّهشکالت هَجَد را  ًوَدُ ٍشٌاسایی را قسوتْای هختلف یک هخسى ٍ شثکِ تَزیغ آب  -

 ذ.یِ خاًِ ّای آب ٍ فاضالب حل ًوایهسائل هرتَط تِ تْرُ ترداری از تأسیسات تَزیغ آب ٍ جوغ آٍری فاضالب، تصف -

 

 

 

 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

3 
معارفٍ، ارزشيابی آغازیه، تبييه 

 اَذاف

 اطويٌبى از داضتي  يطٌيبزّبی الزم، جبيبثی ٍ تجييي اًتظبرات 

 ی درس ٍ ضرٍرت آى ثرای داًطجَيبى. هعرف

کليبتی از ثْرُ ثرداری ٍ ًگْداری تبسيسبت آة ٍ داًشجَ تایذ تتَاًذ 

 را ثيبى کٌد. فبضبة

2 
تُيٍ شىاسىامٍ از مىابع آب مًرد 

ادٌ، بررسی مشکالت ي اصًل استف
 وگُذاری آوُا

اًَاع هٌاتغ آب ٍ هشکالت کیفیت ٍ تْرُ تهرداری از  داًشجَ تایذ تتَاًذ 

 شرح دّذ.ّر کذام از هٌاتغ را 

دادُ ٍ در شهرح  تتَاًذ هشکالت شثکِ ّای جوغ آٍری را  داًشجَ تایذمشکالت شبکٍ َای جمع آيری  1
 .صَرت رٍیت هشکل راُ حل ارائِ دّذ



فاضالب ي متعلقات آن، ارائٍ راٌ 
 حل

4 
تُيٍ شىاسىامٍ از ایستگاَُای پمپاژ 
ي مشکالت مربًط بٍ پمپاژ فاضالب 

 ي راٌ حل

در  ٍرا تْیِ از ایستگاّْای پوپاش تتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ

 .راُ حل ارائِ دّذ ،هشکالت هرتَط تِ پوپاش فاضالب صَرت ترٍز

5 

راٌ اوذازی ي تُيٍ شىاسىامٍ ي اصًل 

بُرٌ برداری از یک  تفکفيٍ ناوکٍ    

 فاضالب

اصَل راُ اًذازی ٍ تْرُ تهرداری از   از  تتَاًذ شٌاسٌاهِ ای داًشجَ تایذ
 .ارائِ دّذیک تصفیِ خاًِ 

6 
تُيٍ شىاسىامٍ ي مشکالت 

تٍ وشيىی  داوٍ گيری ي الگيری،آشغ
 راٌ حل ي ايليٍ

تٍ وشيىی ٍ داًِ گیری  ری،آشغالگی ازتتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ

 .راُ حل ارائِ دّذ در صَرت ترٍز هشکالت، ٍرا تْیِ  ايليٍ

7 
تٍ وشيىی تُيٍ شىاسىامٍ ي مشکالت 

 ثاوًیٍ ي راٌ حل
 ٍرا تْیِ هشکالت تِ ًشیٌی ثاًَیِ  ازتتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ

 .راُ حل ارائِ دّذ در صَرت ترٍز هشکالت،

8 
مشکالت ياحذَای تُيٍ شىاسىامٍ ي 

 تففيٍ بيًلًژیکی ي راٌ حل
هشههکالت ٍاحههذّای تصههفیِ از تتَاًههذ شٌاسههٌاهِ ای  داًشههجَ تایههذ

 .راُ حل ارائِ دّذ در صَرت ترٍز هشکالت، ٍرا تْیِ  تیَلَشیکی

9 
تُيٍ شىاسىامٍ ي مشکالت تففيٍ ي 

 دفع لجه فاضالب
را تْیِ الب تصفیِ ٍ دفغ لجي فاضاز تتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ

 .راُ حل ارائِ دّذ در صَرت ترٍز هشکالت، ٍ

31 
تُيٍ شىاسىامٍ ي پایش ريزاوٍ 
سيستمُای تففيٍ فاضالب ي 

 آزمایشُای الزم

پایش رٍزاًِ سیسهتوْای تصهفیِ    از تتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ
 .کٌذتْیِ فاضالب ٍ آزهایشْای الزم 

33 
تُيٍ شىاسىامٍ ي اصًل وگُذاری 

تففيٍ ناوٍ  ي شبکٍ جمع آيریی  
 فاضالب 

شکبکٍ جمکع   اصَل ًگْذاری یک  ازتتَاًذ شٌاسٌاهِ ای  داًشجَ تایذ
 کٌذ.تْیِ تففيٍ ناوٍ فاضالب  ي آيری

32 
تُيٍ شىاسىامٍ ي مشکالت نطًط 
اوتقال آب ي شبکٍ تًزیع آب، ارائٍ 

 راٌ حل

ب ٍ هشهکالت خطهَط اًتقهال آ     ازتتَاًهذ شٌاسهٌاهِ ای    داًشجَ تایذ
 کٌذ.تْیِ ارائِ راُ حل  ٍ شثکِ تَزیغ آب

31 
تُيٍ شىاسىامٍ ي مشکالت مخازن 

 رنيرٌ آب ي راٌ حل
دادُ شهرح  را هشکالت هخازى رخیرُ آب  تتَاًذ هشکالت داًشجَ تایذ

 .ٍ در صَرت رٍیت هشکل راُ حل ارائِ دّذ

34 
مسائل مربًط بٍ ایستادگی پمپاژ ي 

ی ي ارائٍ راٌ حل، اصًل راٌ اوذاز
 بُرٌ برداری از ی  تففيٍ ناوٍ آب

اصَل راُ اًذازی ٍ تْرُ ترداری از یک تصفیِ خاًهِ   داًشجَ تایذ تتَاًذ
 را شرح ّذ. آب

35 
مشکالت تٍ وشيىی، اوعقاد ي لختٍ 
سازی، فيلتراسيًن، گىذزایی، لجه 

 تًليذی ي ارائٍ راٌ حل

زی، هشههکالت تههِ ًشههیٌی، اًعقههاد ٍ لختههِ سهها تتَاًههذ داًشههجَ تایههذ
دادُ ٍ در صهَرت رٍیهت   شهرح  را فیلتراسیَى، گٌذزایی، لجي تَلیذی 

 .هشکل راُ حل ارائِ دّذ

36 
پایش ريزاوٍ سيستمُای تففيٍ آب 

 ي آزمایشُای الزم
پایش رٍزاًِ سیستوْای تصهفیِ آب ٍ آزهایشهْای    داًشجَ تایذ تتَاًذ

 را شرح ّذ. الزم 

37 
مذیریت تاسيسات آب ي اصًل 

ففيٍ ناوٍ ي سایر وگُذاری ی  ت
 تاسيسات آب

هذیریت تاسیسات آب ٍ اصَل ًگْذاری یک تصفیِ  داًشجَ تایذ تتَاًذ
 ّذ.درا شرح خاًِ ٍ سایر تاسیسات آب 
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