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هدف کلی درس :
در پایان ترم دانشجو با موضوعات آلودگیها بصورت تخصصیتر از جمله روشهای پیشرفته کنترل و تصفیه ،روشهای نوین مورد استفاده جهت کاهش
آلودگیها و مدلهای مورد استفاده آشنا و قادر به شناسایی آلودگیها در منابع مختلف ،روشهای اندازیگیری آالیندهها و روش مناسب جهت کنترل
آالینده شناسایی شده گردد.
رئوس مطالب
هفته اول

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن -ترکیب طبیعی هوا ،ساختار عمودی جو ،نرخ تغییرات دما ،تعریف آلودگی هوا ،آالیندههای هوا،
تقسیم بندی آالینده ها بر اساس منشا و نوع ،اثرات آلودگی هوا ،پدیدههای آلودگی هوا و استانداردهای آلودگی هوا

هفته دوم

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن -استانداردهای کیفیت هوا ،روشهای نمونهبرداری و اندازهگیری آالیندهها (ذرات و گازها)

هفته سوم

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن -روشهای کنترل آالیندهها (ذرات و گازها)

هفته چهارم

آلودگی هوا و روشهای کنترل آن -مدلسازی آلودگی هوا (معرفی مدل جعبهای و گوسین و مدلهای نرمافزاری رایج در زمینه
آلودگی هوا)

هفته پنجم

آلودگی صوت و روشهای کنترل آن – آلودگی صوتی و اثرات آن ،استاندارد صوت ،انواع صوت ،کمیات اندازهگیری صوت

هفته ششم

آلودگی صوت و روشهای کنترل آن – روشهای اندازهگیری و محاسبات شامل جمع ترازهای صوتی ،تفاضل ترازهای صوتی،
متوسط گیری (میانگینگیری) از ترازهای صوتی ،تراز معادل مواجهه صوت ،تراز نشری تراز آماری و تراز مواجهه صوت

هفته هفتم

آلودگی صوت و روشهای کنترل آن – روشهای کنترل آلودگی صوت در منبع ،مسیر انتشار و دریافت کننده

هفته هشتم

آلودگی آب و روش های تصفیه آن -منابع آب و ویژگیهای منابع آبی موجود ،ناخالصیهای آب و آلودگی آن ،شاخصهای مهم
آب شامل سختی ،هدایت الکتریکی ،قلیائیت ،کدورت ،TOC ،COD ،BOD ،و ...

هفته نهم

آلودگی آب و روشهای تصفیه آن -استانداردهای آب آشامیدنی و مقادیر مجاز آنها ،شناسایی آالیندهها و روشهای کاهش و کنترل
آنها

هفته دهم

آلودگی آب و روشهای تصفیه آن -تصفیه آب ( مراحل انجام تصفیه آب بر حسب نوع منبع در تصفبه خانه آب)
و اشاره به موضوع تصفیه فاضالب

هفته یازدهم

آلودگی آب و روشهای تصفیه آن -روش های نوین تصفیه آب نظیر اولترافیلتراسیون ،نانو فیلتراسیون و ...

هفته دوازدهم

آلودگی خاک و روشهای کنترل و تصفیه آن  -اهمیت خاک ،فرایندهای تشکیل خاک ،اجزای خاک ،ارتباط بین بافت خاک و
خصوصیات آن ،وظایف خاک ،آلودگی خاک  ،عوامل آالینده خاک ،منابع آلودگی خاک -اشاره به پسماند با توجه به اهمیت آن

هفته سیزدهم
هفته چهاردهم

آلودگی خاک و روشهای کنترل آن – استانداردها و روش های اندازه گیری آالینده های خاک
آلودگی خاک و روشهای کنترل آن  -روشهای کنترل آلودگی خاک (اصالح خاک در محل و خارج از محل ،روشهای کنترل
فیزیکی ،بیولوژیکی و شیمیایی

هفته پانزدهم

آلودگی خاک و روشهای کنترل و تصفیه آن – روشهای نوین کاهش و کنترل آلودگی خاک

هفته شانزدهم

امتحان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
 -1حضور در کالس و مشارکت در مباحث درسی -انجام تکالیف (نمونه سواالتی که در پایان جلسات به دانشجو ارائه میشود) -انتخاب یک
موضوع به عنوان پروژه با توجه به سرفصلهای درس و ارائه آن در کالس 5( ،نمره)
 -2امتحان پایان ترم 15( ،نمره)

منابع مطالعاتی:
-1آلودگی هوا -دکتر غیاث الدین
 -2مهندسی محیطزیست -دکتر عباسپور
 -3مدل سازی آلودگی هوا -دکتر عباسپور
 -4مهندسی آلودگی صدا -دکتر گلمحمدی
 -5مهندسی آلودگی صدا -جزوه دکتر نصیری
-6تصفیه آب – جزوه دکتر حسنی
 -7تصفیه آب و فاضالب – دکتر منزوی
 -8اصول طراحی تصفیه خانه آب – ترجمه دکتر ترابیان
-8پسماند -دکتر عمرانی
 -9روشهای تصفیه خاکهای آلوده -دکتر خاتمی
 -10مقاالت جدید مرتبط با موضوع از منابع الکترونیکی

