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٭هدف کلي درس:آشنايي دانشجويان اين مقطع تحصيلي با تاسيسات جمع آوري فاضالالب هالاي
شهري و روان آبهاي سطحي و اجاد توانمندي در آنها براي مطالعه پروژه هاي مرتبط با
اين سيستمها و آموزش روش هاي طراحي هيدروليکي شبکه هاي جمع آوري فاضالالب و سيسالت
هاي جمع آوري سيالب.

٭اهداف اختصاصي درس:
 -2فراگيري علوم الزم در مورد اصول اساسي آبرساني  ،جمع آوري فاضالب ،تصالفيه آب
و فاضالب
 -1فراگيري علوم الزم براي مشکالتي که در تاسيسات گفته شده رخ مي دهد
 -1توانمندي در شناساي مشکالت ،آشنايي با شاخص هاي مه
تاسيسات

قابل کاربرد در راهبالري

 -1فراگيري راه حل هاي الزم براي رفع مشکالت
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٭منابع اصلي درس (عنوان کتاب  ،نام نويسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره
فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس -در صورتي که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات
آن به عنوان منبع ضروري نباشد)
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٭نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :
الف) در طول دوره(کوئيز ،تکاليف)معادل  1نمره
ب) پايان دوره
بارم 20:نمره و ارائه و دفاع فردي از پروژه معادل  8نمره
٭ سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس:عيبالت هالاي
بيش از حد مجاز جهت رسيدگي و حذف درس به اداره آموزش گزارش مي شوند و براي سالاير
الت
موارد در صورت مجاز بودن غيبت بر اساس آنچه در آيين نامه آموزشي بيالان شالده اسال
قابل چش پوشي و در صورت مجاز نبودن به ازاي هر جلسه غيبت  021-0211نمالره از نمالره
نهايي درس مربوط به آن شخص کسر خواهد شد.
جدول زمان بندي ارائه برنامه درس.بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب و فاضالب
نيمسال اول2190-91
رديف
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ساعت
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20-21

عنوان

مدرس

اهميت جمع آوري و تصفيه فاضالب ها،
ضرورت احداث شبکه هاي جمع آوري
فاضالب و جانمايي اين شبکه ها در
زيرساخت هاي شهري
انواع آلودگي هاي منتشره بوسيله
فاضالب هاي شهري و بررسي سيست هاي
سنتي دفع فاضالب
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)
محاسبه ميزان جريان فاضالب ( حل
مثال)

دکتر
صادقي

1

بررسي سيالب و نحوه جمع آوري و
کنترل سيالب ها ( حل مثال)

دکتر
صادقي

0

محاسبه ميزان سيالب براي شرايط
مختلف ( حل مثال)

دکتر
صادقي

7

بررسي نسبت هاي هيدروليکي جريان در
لوله ها ( حل مثال)

دکتر
صادقي

8

بررسي و حل يک مساله جامع با
همکاري دانشجويان

دکتر
صادقي

9

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

20

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

22

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

21

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

21

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

21

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

21

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

1

1

1

دکتر
صادقي
دکتر
صادقي
دکتر
صادقي

آمادگي الزم
دانشجويان
قبل از
شروع کالس
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دکتر
کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
20
صادقي
ها و حل پروژه(قسمت عملی)
27

کار گروهی دانشجويان بر روی نقشه
ها و حل پروژه(قسمت عملی)

دکتر
صادقي

٭تالالالالالالالالالالالالالالاريت امتحالالالالالالالالالالالالالالان ميالالالالالالالالالالالالالالان تالالالالالالالالالالالالالالرم :
٭تاريت امتحان پايان ترم:
٭ساير تذکر هاي مه براي دانشجويان:

توضيح :کالس تا پايان ترم هر هفته به ميزان  8جلسه دو سالاعتی بصالورت
نظري تشکيل مي شود .در بخش عملي دانشجويان گروه بندي شالده در گالروه
هاي سه نفره و به هر گروه يک شهر جهت تهيه نقشه و ساير اطالعالات الزم
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.

