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 هب انم خدا 
 

 

 های آموزشی پیشنهادی: و مدت کارگاهعناوین 
 
 

 عنوان ردیف  دسته
  کارگاهمدت 

(ساعت)  

طراحی  های تصفیه و فرآیند
   خانهتصفیه

 ۱۶ اصول و فرآیندهای تصفیه فاضالب ۱

 ۸ ها محیطی تخلیه فاضالباثرات زیست ۲

 ۳۲ خانه فاضالب طراحی تصفیه ۳

 ۸ گندزدایی آب و فاضالب  ۴

۵ 
های غشایی و اسمز معکوس و طراحی آن  آشنایی با فرآیند

 ROSAافزار  با استفاده از نرم
۱۶ 

 ۱۶ تصفیه پیشرفته یا تکمیلی فاضالب ۶

 ۲۴ تصفیه فاضالب صنعتی ۷

 ۸ تصفیه لجن   ۸

 A2O ۸آشنایی با طراحی پکیج تصفیه فاضالب به روش  ۹

داری و نگهداری  بر بهره
 خانه تصفیه

 ۳۲ های سنجش کیفیت آب و فاضالب آشنایی با آزمون ۱۰

 ۱۶ های آب و فاضالب آزمایش ۱۱

 ۲۴ برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضالب بهره ۱۲

 ۸ تأسیسات آب و فاضالب ریزی نگهداری و تعمیرات  برنامه ۱۳

 ۱۲ ها ها و هوادهبرداری و نگهداری پمپمدیریت عملیات بهره ۱۴

 ۸ استفاده مجدد از پساب  ۱۵

 ۱۲ اصول ایمنی در تأسیسات آب و فاضالب  ۱۶
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 تخصصی آب و فاضالب: آموزشی پیشنهادی  هایکارگاه

 

 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  فاضالب  هیتصف  یندهایاصول و فرآعنوان:  

را  ی مختلف ی هاروش هیتصف یقادر باشند برا  د یفاضالب  با  هیتصف یهاندیاصول و فرآ  یپس از گذراندن دوره ران یفراگاهداف:  
 به کار ببرند. 

 سرفصل  ردیف

 ست یچ فاضالب ۱

 فاضالب  هیتصف یها شاخص ۲

 فاضالب  هیتصف  یاستانداردها ۳

 فاضالب  ه یتصفهای روش ۴
 
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  ها فاضالب هیتخل یطیمحستیاثرات ز عنوان:  

  یبرا  یموثر  ی عمل یهاقادر باشند روش د یفاضالب  با هیتخل یطیمحستیاثرات ز   یپس از گذراندن دوره ران یگفرا اهداف:  
 کنند.   شنهادیخود  پ کار  یهاطیازفاضالب در مح یناش یولوژ یدمیاپ  یهایمار یکاهش ب

 سرفصل  ردیف

 (یو صنعت  یشهر )  فاضالب یکیولوژ یو ب  ییا یمیو ش ی کیز یف اتیخصوص ۱

 آن تیها و اهمانواع فاضالب ۲

 آب  تی فیها بر کفاضالب ه یاثرات تخل ۳

 فاضالب  از یناش یولوژ یدمی اپ یها یمار یب ۴

 دفع فاضالب  یادیبن م یاصول و مفاه ۵

 فاضالب  ه یاصول تصف ۶

 فاضالب  هیاز تصف یاصول دفع لجن و فضوالت ناش  ۷

 دفع لجن  یها و مخاطرات بهداشتروش ۸

 فاضالب  آب و  هیتصف ی هادر واحد یاضطرار  طی موثر مورد استفاده در شرا  یعمل یها روش ۹
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 ۳۲:  (ساعت)مدت کارگاه  خانه فاضالبهیتصف یطراحعنوان:  

 مربوطه.  یهاستمیخانه فاضالب و سهیتصف یو اجرا  یطراح یندهای با فرآ ران یفراگ  ییآشنااهداف: 

 سرفصل  ردیف

 فاضالب هیتصف  یندهایفرآ یاجمال یادآوری ۱

 ی خانه فاضالب شهر   ه یتصف یطراح یدب نیینحوه تع ۲

 فاضالب خانه هیتصف تیو موقع محل ۳

 آنو انواع   رهایآشغالگ خانههیتصف یورود  ایستگاه پمپاژ ۴

 یدست یرهایآشغالگ ۵

 كیاتوماتیكیمكان یرهایآشغالگ ۶

 یر یگ  دانه یهااحوضچهی  یها كانال ۷

 خانههیتصف به یورود   انی جر  یر یگاندازه ستمیس ۸

 آن یكیمكان زاتیتجه   و هیاول ینینشته یهاحوض ۹

 یهواده حوض ۱۰

 دیفیوزری یها هواده یسطح یهوادها  انواع ۱۱

 فشرده یهواها دیتول یكمپرسورها ۱۲

 یستی ز  یها یصاف ۱۳

 آنیكیمكان زاتیوتجههیثانو ینینش ته حوض ۱۴
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  آب و فاضالب  ییگندزداعنوان: 

 . شوندیآب و فاضالب آشنا م ساتیسأت ی و ضدعفون یکلر زن ی ندهایپس از اتمام دوره با فرآ ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 گندزداها  فی تعر  ۱

 گندزداها   یبندطبقه ۲

 و فاضالب آب یآلودگاثر گندزداها در رفــع نحوه ۳

 گندزدا نیتر مناسب انتخاب نحوه ۴

 گندزدا  كلر به عنوان  ازیمقدار مورد ن نییتع نحوه ۵

 كلر  و نقل حمل ۶

 یكلرزن لیوسا  ۷

 تماس و زمان و فاضالب آب كردن یضـدعفون ۸

 عیتوز یها از شبكه یآلودگ با رفع یضد عفون  یو نهائ  هیاول یكلرزن ۹

 و فاضالب   آب یهاخانههیدر تصف یكلرزن یهامختصر قسمت یطراح ۱۰

 كننده یضدعفون كلردار به عنوان بات یترك نیمهمتر  ۱۱
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 ۱۶: (ساعت)مدت کارگاه  ROSAافزار های غشایی و اسمز معکوس و طراحی آن با استفاده از نرمعنوان: آشنایی با فرآیند

افزار  و همچنین طراحی آن با استفاده از نرم  سیستم تصفیه و تجهیزات اسمز معکوسپس از اتمام دوره با  ران یفراگاهداف:  
ROSA شوند یآشنا م . 

 سرفصل  ردیف

 تصفیه آب  غشاییهای فرآیند ۱

 نحوه عملکرد سیستم اسمز معکوس ۲

 تجهیزات و تأسیسات سیستم اسمز معکوس  ۳

 الکترودیالیز و الکترودیالیز ریورسال ۴

 یی گرما  ییزدانمک یندها یفرا ۵

 زمان آب و برقهم دیتول  ساتیتأس ۶

 هیبریدی   ساتیتأس ۷

 ROSAافزار  طراحی سیستم اسمز معکوس با استفاده از نرم ۸

 برداری از سیستم اسمز معکوسبهره ۹
 
 

 ۱۶: (ساعت)مدت کارگاه  عنوان: تصفیه پیشرفته یا تکمیلی فاضالب

های تکمیلی تصفیه فاضالب آشنا شده و قادر به کاربرد روش مورد نیاز با  با فرآیند دورهاین پس از گذراندن  ران یفراگاهداف:  
 توجه به نوع فاضالب خواهند بود.  

 سرفصل  ردیف

 حذف نیترات آشنایی با فرآیندهای ۱

 حذف فسفر  آشنایی با فرآیندهای ۲

 (UF) ها و اولترافیلتر (MF)ها  ای، میکروفیلترهای ماسهکاربرد فیلتر ۳

 های جذب و کربن فعال روش ۴
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 ۲۴: (ساعت)مدت کارگاه  عنوان: تصفیه فاضالب صنعتی

 . هیتصف ی هاو روش های صنعتیفاضالببا  ییآشنااهداف: 

 سرفصل  ردیف

 یصنعت هایفاضالب یكی ز یف ـهیتصف اصول ۱

 DAFگیری به روش چربی ۲

 روش انعقاد الکتریکی  ۳

 یصنعت هایفاضالب ییایمیش هیتصف اصول ۴

 یصنعت  هایفاضالب هیتصف یكیولوژ یب یروشها  انــواع ۵

 یصنعت هایفاضالب  هیتصف یروشها از انواع حاصل  یهــا لجن هیو تصف  یآور  جمع ۶

 یصنعت هایفاضالب هیتصف  روش نیتــر مناسب  انتخاب ۷

 شده هیتصف فاضالبمجدد از  استفاده نحوه ۸
 
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  لجن   هیتصفعنوان: 

لجن و   یبرا  یشیرا در آزما ه یو ثانو ه ی،اولیمقدمات هیقادر باشند تصف  دی لجن با هیتصف ی پس از گذراندن دوره  ران یفراگاهداف:  
 انجام دهند.   یفاضالب شهر 

 سرفصل  ردیف

 لجن و پساب فاضالب  تیو کم تیفیک ۱

 های آبگیری لجن روش ۲

 های تثبیت و هضم لجن روش ۳

 های تصفیه و مدیریت لجنروش ۴
 
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  A2Oبه روش   فاضالب هیتصف  جیپک  یطراحعنوان: آشنایی با 

 . شوندیآشنا م کاربرد و نحوه طراحی پکیج تصفیه فاضالب پس از اتمام دوره با  ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 یبتن یفاضالب در تقابل با سازه ها  ه یتصف ی ها جیکاربرد پک ۱

 مشخصات فاضالب بهداشتی و تعیین میزان فاضالب تولیدی   ۲

 و تفاوت آنها   A2O   ،MLE ، LEشرح فرآِیند  ۳

 LEو    A2O   ،MLEفاکتورهای الزم برای طراحی فرآیندهای  ۴

 بررسی پروفیل هیدرولیکی جریان در پکیج تصفیه فاضالب   ۵

 وتجهیزات مربوط به آن   Anaerobicطراحی واحد  ۶

 وتجهیزات مربوط به آن   Anoxicطراحی واحد  ۷
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 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  A2Oبه روش   فاضالب هیتصف  جیپک  یطراحعنوان: آشنایی با 

 . شوندیآشنا م کاربرد و نحوه طراحی پکیج تصفیه فاضالب پس از اتمام دوره با  ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 وتجهیزات مربوط به آن   Aerobicطراحی واحد  ۸

 طراحی واحدهای زالل ساز و تجهیزات مربوط به آن   ۹

 طراحی واحد گندزدائی و تجهیزات مربوط به آن   ۱۰

 نکات الزم جهت جانمایی پکیج تصفیه خانه فاضالب   ۱۱
 

 
 ۳۲:  (ساعت)مدت کارگاه  آب و فاضالب  تیفیسنجش ک  یبا آزمون ها یی آشناعنوان: 

 . کنندیفاضالب را کسب مآب و  تیفیسنجش ک ی انجام آزمون ها ییپس از اتمام دوره توانا ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 آن یعمل طیو شرا  آن و قواعد و مقررات یبردار نمونه مختلف  یهابا روش ییآشنا ۱

 سنجش کیفیت آب و فاضالب  از وسائل استفاده یكار و چگونگ اصول ۲

 ها  آن لیو تبد و محاسبات  یر یگاندازه یبا واحدها  ییآشنا ۳

 نرمال   یهامحلولتهیه  ۴

 هیاول یاستانداردها  لهیها بوسمحلول  استاندارد كردن ۵

 كیسولفور  دیاس هیته ۶

 مختلف یهاتهیسود با نرمال ۷

 ریتبخ ماندهی، باقحرارت درجه ،یكیالكتر   تیهدا یر یگاندازه ۸

 یمواد آل جهت یمصرف  پرمنگنات یر یگاندازه ۹

 و روغن یچرب یر یگاندازه ۱۰

۱۱ 

 :شامل  مربوطه  گزارش میو تنظ  فاضالب  از نمونه  كامل  شیآزما  كی  یاجرا
فرار،  )  مواد معلق،  كـــل  ازت  ،یآل  ،ازتتیـــ تر ین  ،تراتین  ،اكیـــ آمون  ،P.V  پرمنگنـــات،  BOD  ،COD  ،D.O  شیآزمـــا

كلرورها،    ،دروژنیه دیســولف  ،هیدتیاســ ، (، و دترجنتو روغن یچرب ،ینینشــ   ته قابل  ،یفرار، معدن)  مواد كل،  (یمعدن
 (آهن ،مینیآلوم  ،یرو ،كلی، ن، سرب، مسكرم  ،میكادم)  فلزات،  انورهایسولفورها، فسفاتها، س

 های مربوط به لجن آزمایش ۱۲
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 ۱۶: (ساعت)مدت کارگاه  آب و فاضالب هایشی آزماعنوان: 

آب و فاضالب سازمان   هایشیانواع آزما  قادر باشند،   دی آب و فاضالب با هایشی آزما یپس از گذراندن دوره ران یفراگاهداف:  
 و انجام دهند .  کرده  یخود را طراح

 سرفصل  ردیف

 ی میش هایشی آزما  ۱

 فیزیکی  هایشی آزما  ۲

 یولوژ یبمیکرو  هایشی آزما  ۳

 و فاضالب   آب یاستانداردها ۴
 
 

 ۲۴: (ساعت)مدت کارگاه  فاضالب   هیتصف ستمیاز س ی و نگهدار  یبردار بهرهعنوان: 

 . شوند یفاضالب آشنا م  هیتصف یهاستمیو س یو نگهدار  ی بردار بهره ی هاپس از اتمام دوره با روش ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 زها یو سرر  (یكی شناور ، مكان ،یصوت) ،یدبیر ی گاندازه ،یر یگیچرب ، یر یگدانه  ،یر یآشغالگ ،یمقدمات هیتصف ۱

 یائیمیشه روش ب ینینشته ،ینینشتهیهاحوضانواع ،ینینشته ،یكیز یفهیتصف ۲

۳ 
  ی هابركه ،ی كیبستر پالست ای و  با بستر شن چكندهیلترها ی، فمتعارففعال لجن ممتد،یهواده ،یكیولوژ یبهیتصف

 ینگهدار  و  یبردار نـظر بهره از فـوق یها روش در بكـاررفتـه نیزم زانیم  ،تیتثبیهابركــه ،یهوادهـ
 كنندهخشك یو بسترها لجن یر یآبگ كمپوست  ،یهواز  هیتصف ، یهوازیب هیتصف  ،لجن هیتصف مختلف یها روش ۴

 ند یفرآیفیككنترلیفاكتورها  ۵

 شهری  فاضالبخانه تصفیه مختلف ساتیسأاز ت دی بازد ۶
 
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  آب و فاضالب ساتیسأت راتیو تعم ینگهدار  یز یر برنامهعنوان: 

 شوند. یآب و فاضالب آشنا م ساتیسأاز ت یو نگهدار   یز یر پس از اتمام دوره با اصول برنامه ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 آب و فاضالب  سات یسأت راتیو تعم ینحوه نگهدار كنترل وضع موجود و  ۱

 رات یو تعم  ی، نگهدار یبازرس یها ستمیس ت یماه ۲

 رات یو تعم ینگهدار ستمی، در سبهبود جاد ی ضرورت ا ۳

 رات یو تعم  ینگهدار  یها روش ۴

 رات یو تعم ی و كنترل نگهدار   یز یر برنامه ۵

 رات یو تعم  ینگهدار  یها ستمیالزم در س  یها شاخص ۶

 رات یاطالعات و تعم ی نگهدار  یهاستمیس ۷

 رانهیشگیپ یو نگهدار رات یو تعم یبازرس  ی برا ی شنهادیپ  یها زمان ۸
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 ۱۲: (ساعت)مدت کارگاه  هاها و هوادهپمپ  یو نگهدار  یبردار بهره اتیعمل  تیر یمد عنوان:  

 . شوند یپس از اتمام دوره با انواع پمپ ها و هواده ها و اصول و کاربرد انواع پمپ ها و هواده ها آشنا م ران یفراگاهداف:  

 سرفصل  ردیف

 ها هواده  میبا مفاه ییآشنا ۱

 ها انواع هواده ۲

 دور تند  یسطح یها هواده ۳

 دور کند  یسطح یها هواده ۴

 ها هواده یها یزگیو ۵

 ها کاربرد هواده ۶

 ها هواده  راتیو تعم  یاصول نگهدار ۷

 ها با انواع پمپ ییآشنا ۸

 ها پمپ  راتیو تعم  یاصول نگهدار ۹

 ها پمپ  یهایژگیکاربرد و و  ۱۰
 
 

 ۸: (ساعت)مدت کارگاه  عنوان: استفاده مجدد از پساب 

 خانه فاضالباستفاده مجدد از پساب تصفیهبا اصول  ران یفراگ  ییآشنااهداف: 

 سرفصل  ردیف

 خانه فاضالب آشنایی با رویکرد استفاده مجدد و مدیریت پساب تصفیه ۱

 ت یائی قلی و سخت، کدورت ، Ph،  دما ، بو ،رنگی کی الکتر  تیهدامشخصات شیمیایی و بیولوژیکی فاضالب شامل  ۲

 پساب  یاستانداردها ۳

 از پساب مجدد استفاده  ۴
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 ۱۲: (ساعت)مدت کارگاه  آب و فاضالب  ساتیسأدر ت یمنیاصول ا عنوان:  

قادر باشند با استفاده از لوازم   دیبا  ساتیسأدر ت یو بهداشت یمنی ا   زاتی با تجه ییآشنا یپس از گذراندن دوره ران یفراگاهداف:  
 کار حفظ کنند و در صورت بروز حادثه اقدامات الزم را انجام بدهند .   طیخود را در مح  ی، حفاظت فردیعموم یمنیا 

 سرفصل  ردیف

 آن تیو بهداشت كار و اهم یمنیا فی تعر  ۱

 حادثه و بهداشت كار  فی تعر  ۲

 عات یحوادث و ضا  جادی علل ا ۳

 در صنعت  عات یو كنترل ضا  یمنیا خچهی به تار  ینگاه ۴

 (میرمستقیو غ  م یمستق)حوادث  یها نهیهز  ۵

 (نورو سرما  ،گرما  ،سر و صدا یها استرس)كار  ط یآور محانی ز  یكیز یبا عوامل ف ییآشنا ۶

 (گازها و  بخارات )كار   طی آور محانی ز یی ایمیبا عوامل ش ییآشنا ۷

 عات یدر كنترل و كاهش ضا  تیر ینقش مد ۸

 سات یسأدر ت یو گروه یبا لوازم حفاظت فرد ییآشنا ۹

 در ارتفاعات  یمنیا ۱۰
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 عنوان کارگاه ردیف  دسته 
 (ساعت)مدت کارگاه 

 دوره مبلغ هر 
 (ریال)

  بستهمبلغ هر 
 (ریال)

کامل بسته مبلغ 
 مجموع  بازدید  عملی  نرم افزاری  تئوری  (ریال)

های تصفیه و فرآیند
 خانهطراحی تصفیه 
 فاضالب 

 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶    ۱۶ فرآیندهای تصفیه فاضالب اصول و  ۱

۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ 

۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 

 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸    ۸ هامحیطی تخلیه فاضالب اثرات زیست  ۲

 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲    ۳۲ خانه فاضالب طراحی تصفیه  ۳

 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸    ۸ گندزدایی آب و فاضالب  ۴

 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸    ۸ تصفیه لجن  ۵

۶ 
های غشایی و اسمز معکوس و طراحی  آشنایی با فرآیند 

 ROSAافزار آن با استفاده از نرم
۱۲ ۴   ۱۶ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ 

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ 
 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶    ۱۶ تصفیه پیشرفته یا تکمیلی فاضالب  ۷

 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۴   ۲۰ تصفیه فاضالب صنعتی  ۸

 A2O ۸    ۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰آشنایی با طراحی پکیج تصفیه فاضالب به روش  ۹

برداری و نگهداری بهره 
 خانه فاضالب تصفیه 

 ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲  ۲۰  ۱۲ آشنایی با آزمون های سنجش کیفیت آب و فاضالب  ۱۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶  ۱۰  ۶ های آب و فاضالب آزمایش ۱۱

 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ۸   ۱۶ برداری و نگهداری از سیستم تصفیه فاضالب بهره  ۱۲

۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ 

۱۳ 
ریزی نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب و  برنامه 

 فاضالب 
۸    ۸ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ 

۱۴ 
ها و  برداری و نگهداری پمپ مدیریت عملیات بهره 

 هاهواده 
۱۲    ۱۲ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ 

 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸    ۸ پساباستفاده مجدد از  ۱۵

 ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲    ۱۲ اصول ایمنی در تأسیسات آب و فاضالب ۱۶

 ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۸ ۱۲ ۳۰ ۴ ۲۰۲   مجموع
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