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 يفاضالب و روان آبها يجمع آور يشبکه ها يطراحدرس  يمعرف

 يسطح
  98-99دوم نيمسال       

 طيبهداشت مح يمهندس : يگروه آموزش  بهداشت دانشکده :

  نام و شماره درس:٭
بهداشت  يمهندس : يرشته و مقطع تحصيل٭

  يکارشناس -طيمح

شنبه ها ساعت  دو: يروز و ساعت برگزار٭

 21-21شنبه ها ساعت و دو 21-20
 دانشکده بهداشت 2و  1کالس  :يمحل برگزار٭

   يواحد عمل 2و  يواحد نظر 2( : ي/عمليتعداد و نوع واحد )نظر٭

 دروس پيش نياز:٭

 09211081110تماس: يتلفن و روزها٭ يدکتر مهربان صادقنام مسوول درس: ٭

دانشکده بهداشت دانشگاه آدرس دفتر :٭

بهداشت  يگروه مهندس -دشهرکر يعلوم پزشک

 طيمح

  ,Email :Mehr.sadeghi1ir@gmail.comآدرس ٭

sadeghi@skums.ac.ir 

 

 

 

 يهالا فاضالالب يسات جمع آوريتاسبا  يلين مقطع تحصيان ايدانشجو ييآشنادرس: يهدف کل٭

مرتبط با  يمطالعه پروژه ها يدر آنها برا يو اجاد توانمند يسطح يو روان آبها يشهر

سالت  يفاضالالب و س يجمع آور يشبکه ها يکيدروليه يطراح يستمها و آموزش روش هاين سيا

 الب.يس يجمع آور يها

 

  درس: ياهداف اختصاص٭

ه آب يفاضالب، تصالف يآور، جمع  يآبرسان يدر مورد اصول اساسعلوم الزم  يريفراگ -2

 و فاضالب

 دهد يسات گفته شده رخ ميکه در تاس يمشکالت يعلوم الزم برا يريفراگ -1

 يمه  قابل کاربرد در راهبالر يبا شاخص ها ييمشکالت، آشنا يشناسادر  يتوانمند -1

 ساتيتاس

 رفع مشکالت يالزم برا يراه حل ها يريفراگ -1

1- 

 

م نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره )عنوان کتاب ، نا درس يمنابع اصل٭

که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات  يدر صورت -فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس

 نباشد(   يآن به عنوان منبع ضرور

1. Wastewater Microbiology, Bitton. 2008. 

2. Wastewater Engineering, Metcalf & Eddy, 2005. 

3 Water supply and sewerage, streeter, 2004. 

4. Water and wastewater technology, Hammer, 2008. 

5. Water pollution and control, Hammer, 2011. 
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 : يدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشياب ينحوه ارزشياب٭

 نمره 1معادل (الف( در طول دوره)کوئيز، تکاليف

 ب( پايان دوره

 نمره 8از پروژه معادل  يئه و دفاع فردو ارا نمره 20بارم:

 يبالت هالايعسياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس:٭

ر يسالا يشوند و برا يو حذف درس به اداره آموزش گزارش م يدگيش از حد مجاز جهت رسيب

ان شالده اسالالت يالب ين نامه آموزشييبت بر اساس آنچه در آيموارد در صورت مجاز بودن غ

نمالره از نمالره  021-0211بت يهر جلسه غ يو در صورت مجاز نبودن به ازا يقابل چش  پوش

 درس مربوط به آن شخص کسر خواهد شد. يينها

 

 سات آب و فاضالبياز تاس يو نگهدار يبهره بردارارائه برنامه درس. يجدول زمان بند

 2190-91نيمسال اول

الزم  يآمادگ

دانشجويان 

قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 
دکتر 

 يصادق

ه فاضالب ها، يو تصف يت جمع آورياهم

 يجمع آور يضرورت احداث شبکه ها

ن شبکه ها در يا ييفاضالب و جانما

 يشهر يرساخت هايز
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دکتر 

 يصادق

له يمنتشره بوس يها يانواع آلودگ

 يست  هايس يو بررس يشهر يفاضالب ها

 دفع فاضالب يسنت
  1 

 
دکتر 

 يصادق

بررسي وضعيت مباني طراحي شبکه هاي 

جمع آوري از قبيل: جمعيت و برآورد 

آن، دوره طرح، مصرف سرانه آب و 

سرانه توليد فاضالب، ضرايب قابل 

 کاربرد در طراحي ) حل مثال(

  1 

 
دکتر 

 يصادق

محاسبه ميزان جريان فاضالب ) حل 

 مثال(
  1 

 
دکتر 

 يدقصا

بررسي سيالب و نحوه جمع آوري و 

 کنترل سيالب ها ) حل مثال(
  1 

 
دکتر 

 يصادق

محاسبه ميزان سيالب براي شرايط 

 مختلف ) حل مثال(
  0 

 
دکتر 

 يصادق
بررسي نسبت هاي هيدروليکي جريان در 

 لوله ها ) حل مثال(
  7 

 
دکتر 

 يصادق
بررسي و حل يک مساله جامع با 

 همکاري دانشجويان
  8 

 
دکتر 

 يصادق
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  9 

 
دکتر 

 يصادق

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  20 

 
دکتر 

 يصادق

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  22 

 
دکتر 

 يصادق

ويان بر روی نقشه کار گروهی دانشج

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  21 

 
دکتر 

 يصادق
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  21 

 
دکتر 

 يصادق
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  21 

 
دکتر 

 يصادق
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 قسمت عملی(ها و حل پروژه)
  21 
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دکتر 

  يصادق
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  20 

 
دکتر 

  يصادق

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه 

 ها و حل پروژه)قسمت عملی(
  27 

 

            تالالالالالالالالالالالالالالاريت امتحالالالالالالالالالالالالالالان ميالالالالالالالالالالالالالالان تالالالالالالالالالالالالالالرم :                                                              ٭

 تاريت امتحان پايان ترم:٭

 دانشجويان: يمه  برا يساير تذکر ها٭

بصالورت  یدو سالاعت جلسه 8 زانيان ترم هر هفته به ميکالس تا پا ح:يتوض

شالده در گالروه  يان گروه بنديدانشجو يشود. در بخش عمل يل ميتشک ينظر

العالات الزم يک شهر جهت تهيه نقشه و ساير اطسه نفره و به هر گروه  يها

داده مي شود و کارهاي طراحي را متناسب بالا پيشالرفت بخالش نظالري جلالو 

خواهند برد. در طول ترم سه تا چهار جلسه مشترک براي تمالام گالرو هالا 

تشکيل مي شود و پس از تسلط کافي هر گروه بر روي نقشه ها و محاسالبات 

 گروه ها بطور مستقل کارهاي طراحالي را انجالام و بصالورت جداگاناله باله

استاد درس رجوع کرده و پيشرفت خود را ارزيابي مي کنند و مشکالت خالود 

را مرتفع مي سازند. اين کار تا شهريور ماه ادامه مالي يابالد سالدس در 

شهريور با هماهنگي دانشجويان  جلساتي براي دفاع تعيالين و کالار هالاي 

 انجام شده در دو روز کامل ارائه خواهد شد.

 

 

 


