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ایمنی صنعتی
سال تحصیلی5391-98 :

مدرس /مدرسین :دکتر رضا سعیدي -دکتر غزاله منظمی
تهرانی

نیمسال :اول

محل اجراء :دانشکده بهداشت و ایمنی

هدف کلی:

 در این درس دانشجویان با آلودگیهاي محیطزیست و روشهاي پیشگیري و کنترل آنها آشنا میشوند.
اهداف ويژه:

در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر:
 با منابع محیطزیست و خصوصیات آنها و مکانیسمهاي خودپاالیی طبیعت آشنا باشد.
 مصارف عمده آب را بشناسد و بتواند اهیمت ویژگیهاي کیفی آب در هر یک از مصارف را بیان نماید.
 منابع آلودگی آب را شناخته و نقش و سهم هر یک در آلودگی منابع آب را بداند.
 ویژگیهاي کیفی آب و اهیمت و اثرات هر یک را درک نماید.
 با استانداردها و رهنمودهاي کیفیت آب در مصارف مختلف آشنا شود.
 انواع روشها ،واحدها و اهداف تصفیه آب را بشناسد.
 با عوامل مؤثر بر انتخاب واحدهاي تصفیه در احداث تصفیهخانه آب آشنا شود.
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 مکانیسم روشهاي تصفیه آب را درک نماید.
 ترتیب و نحوه استقرار واحدهاي تصفیه در تصفیهخانه آب را بشناسد.
 با خطرات ،اثرات بهداشتی و زیستمحیطی و ضرورت مدیریت فاضالبها و پسماندهاي صنعتی آشنا باشد.
 خصوصیات کمی و کیفی فاضالبهاي صنعتی و عوامل تعیین کننده آنها را بشناسد.
 با اجزاي مدیریت جامع فاضالب صنعتی آشنا باشد.
 روشهاي کمینهسازي میزان جریان و درجه آلودگی فاضالب صنعتی را بشناسد و بتواند آنها را پیادهسازي
نماید.
 با روشهاي جمعآوري و تصفیه فاضالب صنعتی و الزامات طراحی ،بهرهبرداري و نگهداري آنها آشنا باشد.
 ترتیب و نحوه استقرار واحدهاي تصفیه در تصفیهخانه فاضالب را بشناسد.
 انواع پسماندهاي صنعتی و خصوصیات کمی و کیفی آنها را بشناسد.
 با اجزاي مدیریت جامع پسماند صنعتی آشنا باشد.
 با روشهاي کاهش تولید و کمینهسازي پسماند صنعتی آشنا بوده و بتواند آنها را پیادهسازي نماید.
 با تأسیسات مدیریت پسماند صنعتی و الزامات آنها آشنا باشد.
 در یک واحد صنعتی بتواند وضعیت مدیریت فاضالب و پسماند را ارزیابی نموده و برنامه ارتقاء ارائه دهد.
 با تاریخچه مدیریت منابع طبیعی ،تشککیالت ،سکازمانها و ارگانهاي حفاظت محیطزیسکت در ایران آشنا
باشد.
 وضکعیت بحرانهاي اصلی آلودگی و کاهش منابع در جهان ،جایگاه محیطزیست در فرآیند برنامهریزي و
توسعه پایدار را بداند.
 مفاهیم و علل و عوامل آلودگی هوا را بشناسد .طبقه بندي منابع آالینده هوا ،آالینده هاي عمده هوا و اثرات
آلودگی هوا بر سالمت انسانها را بداند.
 با اثرات آلودگی هوا بر پوشکش گیاهی ،آثار باسکتانی و سکاختمانها و اقلیم آشنا باشد .همچنین با اثرات
جهانی آالینده هاي عمده هوا (اینورژن ،مه دود فتوشککیمیایی ،باران اسککیدي ،تخریب الیه ازن ،گرمایش
جهانی) و شاخص کیفیت هوا آشنا باشد.
 مفاهیم اساسی صوت را بداند و با نحوه اندازه گیري و انتشار صوت آشنا باشد.
 جنبه هاي زیست محیطی صدا و اثرات آن را بشناسد و با نحوه کنترل آنها آشنا باشد.

محتوای آموزش و ترتيب ارائه دروس:

ردیف

جلسات

موضوع جلسه

مدرس

1

جلسه اول

 آشنایی با سرفصل دروس ،منابع ،روش تدریس و بیان چارچوب

دکتر رضا سعیدی

2

جلسه دوم

فعالیتهای کالسی و ارزشیابی
 منابع محیطزیست و مکانیسمهای خودپاالیی طبیعت
 چرخه و بیالن آب در طبیعت

2

دکتر رضا سعیدی

 انواع منابع آب و ویژگیهای کمی و کیفی آنها
 مصارف آب و اهیمت ویژگیهای کیفی آب در هر یک از مصارف
 منابع آالینده آب و ویژگیهای آنها
3

جلسه سوم

4

جلسه چهارم

5

جلسه پنجم

6

جلسه ششم

7

جلسه هفتم

8

جلسه هشتم

9

جلسه نهم

11

جلسه دهم

11

جلسه یازدهم

12

جلسه دوازدهم

 ویژگیهای کیفی آب و اهیمت و اثرات آنها

دکتر رضا سعیدی

 استانداردها و رهنمودهای کیفیت آب در مصارف مختلف
 انواع روشها ،واحدها و اهداف تصفیه آب

دکتر رضا سعیدی

 عوامل مؤثر بر انتخاب واحدهای تصفیه در احداث تصفیهخانه آب
 مکانیسم روشهای تصفیه آب

دکتر رضا سعیدی

 ترتیب و نحوه استقرار واحدهای تصفیه آب
 خطرات ،اثرات بهداشتی و زیستمحیطی و ضرورت مدیریت فاضالبها

دکتر رضا سعیدی

و پسماند صنعتی
 خصوصیات کیفی فاضالبهای صنعتی و روشهای سنجش آنها
 خصوصیات کمی فاضالبهای صنعتی و عوامل تعیین کننده آنها
 چارچوب مدیریت جامع فاضالب صنعتی
 روشهای کمینهسازی میزان جریان و درجه آلودگی فاضالب صنعتی
 روشهای جمعآوری و تصفیه فاضالب صنعتی

دکتر رضا سعیدی

 آشنایی با مراحل تصفیه مقدماتی و اولیه فاضالب صنعتی و الزامات
بهرهبرداری و نگهداری آنها
 آشنایی با مراحل تصفیه ثانویه فاضالب صنعتی و الزامات بهرهبرداری
و نگهداری آنها
 آشنایی با مراحل تصفیه پیشرفته فاضالب صنعتی و الزامات بهرهبرداری
و نگهداری آنها
 استفاده مجدد از پسابهای صنعتی :گزینهها ،الزامات و روشهای اجرایی

دکتر رضا سعیدی

 انواع پسماندهای صنعتی و خصوصیات کمی و کیفی آنها
 اجزای مدیریت جامع پسماند صنعتی
 روشهای کاهش تولید و کمینهسازی پسماند صنعتی

دکتر رضا سعیدی

 تأسیسات مدیریت پسماند صنعتی و الزامات آنها
 قوانین و مقررات ملی و کنوانسیونهای بینالمللی در حوزه مدیریت
فاضالب و پسماند صنعتی
 آشنایی با محیطزیست ،تعاریف كلیدي و مقدماتی

دکتر منظمی تهرانی

 منابع طبیعی و تاریخچه مدیریت آن در ایران ،آشنایی با

دکتر منظمی تهرانی

تشکیالت ،سازمانها و ارگانهاي حفاظت محیطزیست
 وضعیت بحرانهاي اصلی آلودگی و كاهش منابع در جهان-
جایگاه محیطزیست در فرآیند برنامهریزي و توسعه پایدار
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دکتر منظمی تهرانی

13

جلسه سیزدهم

14

جلسه چهاردهم

 آلودگی هوا (تركیب هوا ،الیههاي مختلف اتمسفر ،تعریف آلودگی

دکتر منظمی تهرانی

هوا ،عوامل جوي موثر بر آلودگی هوا ،عوامل جغرافیایی و
توپوگرافی موثر بر آلودگی هوا ،علل اصلی آلودگی هواي تهران
 طبقه بندي منابع آالینده هوا ،آالینده هاي عمده هوا ،اثرات
آلودگی هوا بر سالمت انسانها
 اثرات آلودگی هوا بر پوشش گیاهی ،اثرات آلودگی هوا بر آثار

دکتر منظمی تهرانی

باستانی و ساختمانها ،اثرات آلودگی هوا بر اقلیم
 اثرات جهانی آالینده هاي عمده هوا (اینورژن ،مه دود
فتوشیمیایی ،باران اسیدي ،تخریب الیه ازن ،گرمایش جهانی) و
شاخص كیفیت هوا
15

جلسه پانزدهم

 مفاهیم اساسی صوت

دکتر منظمی تهرانی

16

جلسه شانزدهم

 اثرات صدا و نحوه كنترل آن

دکتر منظمی تهرانی

17

جلسه هفدهم

 حل مسائل و پاسخگویی به سواالت

دکتر منظمی تهرانی

روش تدريس (آموزش):

 سخنرانی
 پرسش و پاسخ
 حل مسئله
وظايف و تکاليف (فعاليتهای) دانشجو:

 پاسخگویی به سواالت و حل مسائل
 ارائه شفاهی یک مقاله از مجالت معتبر
 شرکت در بحثهای کالسی
نحوه ارزشيابی دانشجو:

 پاسخگویی به سواالت و حل مسائل 3-4 :نمره
 ارائه شفاهی یک مقاله از مجالت معتبر 3 :نمره
 کوییز و امتحان میان ترم 3-4 :نمره
 امتحان نهایی 9-11 :نمره
منابع آموزشی:
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