
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
  دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 

  طرح درس نظري 

        نظري واحد 1 تعداد واحد:       پیوسته مقطع: کارشناسی          رشته: بهداشت عمومی         زباله) -(فاضالب  2 محیط بهداشت عنوان درس:
                                 29/10/98پایان کالس:               23/6/98شروع کالس:          32کد درس:                     ندارد پیش نیاز:                    98-99 اولنیمسال: 
       )11(ساعت22/10/98تاریخ امتحان: نفر       30تعداد:                        11-12 ساعت کالس:                 : یکشنبهروزکالس

       پزشکی           رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور       محل اجرا: دانشکده علومروش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                 
 خانم زنگانه مدرس:

  شرح درس:
اهمیت تغییرات کمی و کیفی فاضالب ها و اثر آن بر محیط و همچنین اهمیت راه هاي تصفیه و دفع فاضالب ها و ترکیب زباله و با توجه به 

 چگونگی جمع آوري  و نگه داري و دفع بهداشتی آن، سرفصل هایی تدوین شده اند تا دانش آموختگان این مقطع بتوانند اهداف تعیین شده براي
  ه کنند.این درس را برآورد

   :کلی هدف

الب ها به آشنا کردن دانشجویان با فاضالب ها، تغییرات کمی و کیفی فاضالب ها، اثرات فاضالب ها بر محیط و راه هاي ساده تصفیه و دفع فاض
  صورت کلی، جمع آوري و نپپگهداري زباله و همچنین آشنایی با روش هاي بهداشتی دفع زباله

  :هداف رفتاريا
 را بیان کند. ها فاضالب انواع و دانشجو تعریف

 ها را بیاموزد. فاضالب شیمیایی و بیولوژیکی فیزیکی، دانشجو مشخصات

 فاضالب ها را توضیح دهد. تصفیه هاي روش دانشجو

 زباله را بداند. فیزیکی و شیمیایی دانشجو خواص

 را بیان کند. لهزبا بهداشتی غیر دفع از ناشی صحیح زباله و خطرات آوري جمع هاي دانشجو روش

 سوزاندن را بداند. جامد و زاید مواد بازیافت کمپوست، تهیه دانشجو نحوه

  و زباله آگاهی داشته باشد. فاضالب امر در دخیل هاي سازمان اقتصادي و وري بهره در زباله صحیح دفع دانشجو از نقش

  تدریس:  روش
ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو

  حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و همچنین در رابطه در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.
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  روش ارزشیابی دانشجو:
  نمره                      3پرسش و پاسخ در هرجلسه: حضور فعال در کالس و 

  نمره                    17آزمون پایان ترم: 

  سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در  5حداکثر 

ی تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار م
  کیرد.

  

  سیاست ها و قوانین درس:
  ر به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضو

  

  منابع:
  . اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضالب، تالیف دکتر محمد شریعت پناهی، آخرین انتشار1

  . مواد زاید جامد، دکتر قاسمعلی عمرانی، آخرین انتشار2
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  تاریخ برگزاري جلسات:
  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه

  تعریف، انواع، منابع و تغییرات فاضالب ها   12-11  24/6/98  1
  

 خانم زنگانه

2  31/6/98  12-11  خانم زنگانه  مشخصات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی فاضالب ها 

3  7/7/98  12-11    CC، Vss، BoD ،CcDپارامترهاي مهم 
  

 خانم زنگانه

4  14/7/98  12-11  خانم زنگانه  تقسیم بندي فاضالبها 

5  21/7/98  12-11 روش هاي تصفیه فاضالب (شامل آشغالگیري، شن گیري، ته نشینی، تصفیه  
  بیولوژیکی و دفع لجن ها)

 خانم زنگانه

6  28/7/98  12-11 ادامه روش هاي تصفیه فاضالب (شامل آشغالگیري، شن گیري، ته نشینی،  
  تصفیه بیولوژیکی و دفع لجن ها)

 خانم زنگانه

7  12/8/98  12-11  خانم زنگانه  استاندارد کیفیت پساب ها  

8  19/8/98  12-11  خانم زنگانه  دفع یا استفاده مجدد از پساب و لجن ها 

9  26/8/98  12-11  خانم زنگانه  تعریف، ترکیب، انواع و منابع زباله ها 

10  3/9/98  12-11  خانم زنگانه خواص شیمیایی و فیزیکی و تشخیص مواد متشکله زباله 

11  10/9/98  12-11 روش هاي جمع آوري زباله، نحوه آموزش به مردم در خصوص مشارکت در اجراي روش  
 هاي صحیح جمع آوري زباله

 خانم زنگانه

12  17/9/98  12-11  خانم زنگانه   خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله 

13  24/9/98  12-11  خانم زنگانه  ها، دفن بهداشتی زبالهروش هاي دفع زباله و نقش آن در پیشکیري از بیماري  

14  1/10/98  12-11  خانم زنگانه زاید جامد، سوزاندنتهیه کمپوست، بازیافت مواد  

15  8/10/98  12-11  خانم زنگانه  بررسی مسائل و مشکالت موجود در دفع زباله در ایران و تجربیات کشورهاي دیگر 

16  15/10/98  12-11 اقتصادي، سازمان هاي دخیل در امر فاضالب و زباله نقش دفع صحیح زباله در بهره وري  
  و قوانین مربوطه

 خانم زنگانه

 


