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 هدف کلی

و اصول  هضاحنن هبي ثيوبسي صا و انواع هيکشواسگبنيس،ثب هوجودات رسه ثينی آة و فبضالةدانشجویبى آشنبیی 

  هجبنی هيکشوثيولوطي کبسثشدي و

 
 اختصاصی اهداف

 

 اهداف ضناختی

 

 :انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 دسته ثنذي هوجودات صنذه سا ششح دهذ.دانشجو ثتوانذ  – 1

 هبي ههن دس هحيط صیست سا نبم ثجشد.هيکشواسگبنيسن دانشجو ثتوانذ  -2

 سا توضيح دهذ.هب و عواهل هوثش ثش سشذ ششایط تغزیه و سشذ هيکشواسگبنيسن دانشجو ثتوانذ  -3

دسته ثنذي هيکشواسگبنيسن هب سا ثشاسبس هتبثوليسن آى هب پبساهتشهبي سنتتيک و  دانشجو ثتوانذ -4

 ششح دهذ.

 جنجه هبي اهويت هيکشواسگبنيسن هب سا توضيح دهذ. دانشجو ثتوانذ -5

 ثيوبسي هبي هشتجط ثب آة سا نبم ثجشد.انواع دانشجو ثتوانذ -6

 شبخص هبي هيکشوثی آة سا  توضيح دهذ.دانشجو ثتوانذ  -7

 قبسچ هبي هوجود دس فبضالة و هضاحوت و کنتشل آى هب سا توضيح دهذ. دانشجو ثتوانذ -8

 جلجک هبي هوجود دس فبضالة و هضاحوت و کنتشل آى هب سا توضيح دهذ. دانشجو ثتوانذ -9

 تک یبخته هبي هشتجط ثب آة و فبضالة سا نبم ثجشد. دانشجو ثتوانذ-01      

 ششح دهذ. تئوسي تصفيه ثيولوطیکی دس انواع سيستن هبي تصفيه فبضالة سادانشجو ثتوانذ -00
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 :  ب ارائه دروسيحتواي آموزش و ترتم

 

 هجری )هجریبن( هوضوع تبریخ

 دانشجویبى و استبد هبي ههن دس هحيط صیستدسته ثنذي هوجودات صنذه، هيکشواسگبنيسن  جلسة اول

 دانشجویبى و استبد ششایط تغزیه و سشذ هيکشواسگبنيسن هب و عواهل هوثش ثش سشذ جلسه دوم

 دانشجویبى و استبد آشنبیی ثب پبسهتشهبي سنتتيک جلسه سوم

 دانشجویبى و استبد جنجه هبي اهويت هيکشواسگبنيسن هب، انواع ثيوبسي هبي هشتجط ثب آة جلسه چهبرم

 دانشجویبى و استبد هيکشواسگبنيسن هبي ثيوبسي صا   جلسه پنجن

 دانشجویبى و استبد شبخص هبي هيکشوثی آة جلسه ششن

 جلسه هفتن
قبسچ هب، جلجک هب و تک یبخته هبي هوجود دس فبضالة و هضاحوت و کنتشل 

 آى هب

 دانشجویبى و استبد

 دانشجویبى و استبد ثيولوطیکی سا دس انواع سيستن هبي تصفيه فبضالةتئوسي تصفيه  جلسه هشتن

 دانشجویبى  آصهوى جلسه نهن

 س)آموزش(:يروش تدر

 ثب استفبده اص پبوس پوینت تهيه شذه  سخنشانی -0   

 ثحث و هشبسکت گشوهی دس اسائه هطبلت -2  

تهاي( دانطجو:يف)فعاليف و تکاليوظا  

 کالس حضوس هشتت و ثه هوقع سش -0

 هجبحث کالسی و گشوهی اسائه شذه هشبسکت فعبل دس  -2

 ( .....و  search )انجبم تکبليف اسائه شذه  -3

 ا سنجص دانطجو:يابی ينحوه ارز

 %61اهتحبى پبیبى تشم     -0

 %21  هطبلت خواسته شذهاسائه  -2

                  %21   هشبسکت فعبل دس پشسش و پبسخ هبي کالسی-3

 آموزضی:منابع 

1- Wastewater Microbiology, Gabriel Bitton,3
rd

 Edition 
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2- Assessing microbial safety of drinking water.WHO,OECD,IWA 

3- Standard method For the Examination of Water and Wastewater 

20
th Edition 

 

  

 و ..... CDCو WHOسبیت هبي هشتجط ثب هوضوع هبننذ  -4
 

 

 

 

 

 




