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الب و آبهای سطحی به عنوان اولين اقدام مهم در کنترل فاضالب ها و سيالب ها محسوب جمع آوری فاض مقدمه:

می شود. در اين درس دانشجويان به انواع و الگوهای مختلف سيستم فاضالبرو و سيالبرو آشنا می شوند و در ضمن 

گهیداری شیه ه هیای    شناخت مراحل مختلف طراحی شامل برنامه مطالعاتی، طراحی، اجرايیی و يهیرب بیرداری و ن   

فاضالب و سيالب را آموزش ديدب و با انواع متعلقات شه ه و نقش آنها آشنا می شوند. همچنين دانشجويان به طیور  

 عملی يک طرح شه ه فاضالب و سيالب را تهيه می کنند.

آموزش روشهای مختلف جمع آوری فاضالب شهری و آب های سطحی به طوری که در پايان درس  :هدف کلی

 نشجو بتواند در تهيه طرحهای شبکه های فاضالب و آبهای سطحی مشارکت نمايد. دا

 :بتواند بایددانشجو در پایان هر دوره  :اهداف ویژه

 بداند را فاضالب آوری جمع شه ه احداث ضرورت -

 .کند بيان فاضالب آوری جمع های شه ه انواع -

 .بداند را تاصطالحا تعريف و فاضالبروها برنامه برای تش يالت سازمان -

 .بداند را فاضالب آوری جمع های مختلفپروژب مراحل -

 .بداند را اطالعات منابع و اقتصادی ، اجتماعی مسائل شامل اوليه مطالعات -

 .بداند را فاضالب آوری جمع شه ه طراحی مفروضات و مهانی -

 .نمايد بيان فاضالبرو سيستم انواع و آوری جمع روشهای انواع -

 .بداند را فاضالب کنندب آوری جمع هيدرولي مجاری -

 .دهد انجام را شهری فاضالبرو سيستم طراحی -

 .دهد انجام را هزينه کم و کوچک فاضالبرو های سيستم طراحی -



 .دهد شرح را سطحی های رواناب -

 .بداند را آن بر موثر عوامل و رواناب ميزان -

 .بداند را سيالب شه ه انواع -

 .دهد انجام را سيالب مقدار محاسهه -

 .بداند را سيالب شه ه طراحی هانیم -

 جدول طراحی پیشگام تدریس
 

 اهداف جلسات موضوع جلسه

9 
معارفه، ارزشیابی آغازین، تبیین 

 اهداف

 اطمينان از داشتن پيشنيازهای الزم، جايابی و تبيين انتظارات 

 محيطمعرفی درس و ضرورت آن برای دانشجويان بهداشت 

 ت جمع آوری فاضالبضرورتبيين تعريف فاضالب، 

2 

اهمیت اجرای طرحهای جمع 
آموری فاضالب، مراحل مختلف 

طرح ها و پروژه های جمع آوری 
 فاضالب

 لزوم طرح های فاضالب را بداند. -

 مراحل مختلف طرح های فاضالب را بيان کند. -

3 
انواع روشها و الگوهای جمع آوری 

فاضالب، روشهای پیش بینی 
 جمعیت

 آوری فاضالب را بداند.انواع روشهای جمع  -

 انواع الگوهای جمع آوری فاضالب را بداند. -

 روشهای پیش بینی جمعیت را بیان کند. -
 هيدروليک مجاری فاضالبرو و قوانين حاکم بر آن را بداند. - هیدرولیک مجاری فاضالبرو 4

5 
مبانی فنی طرح شبکه جمع آوری 

فاضالب، مبانی طراحی اولیه شبکه 
 جمع آوری فاضالب

 مبانی فنی طرح شبکه جمع آوری فاضالب را بداند. -

مبانی طراحی اولیه شبکه جمع آوری فاضالب را توضیح  -

 دهد.

6 
استفاده از جداول و نمودارها در 

 طراحی شبکه فاضالب
طریقه استفاده از جداول و نمودارها در طراحی شبکه  -

 فاضالب را بداند.

  ضمائم شبکه جمع آوری فاضالب 7
جمع آوری فاضالب از قبیۀ منهول ها، لوله  ضمائم شبکه -

 ها و... را بداند.

8 
روانابهای سطحی، میزان رواناب، 

 محاسبه مقدار رواناب
 روانابهای سطحی و میزان آن را را توضیح دهد. -

 های سطحی را محاسبه نماید.مقدار رواناب -
 

 به اقتضای موضوع تدریسها بنا  و سایر روشحل تمرین پاسخ، سخنرانی  پرسش و روش تدریس:   

 دهنده  پیش سازمانالگوی تدریس: 

  وایت برد، ماژیک، کامپیوتر و دیتا پروژکتورمنابع مورد نیاز: 

 



 :وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس درس -1

 حفظ نظم و انضباط و رعايت شئونات دانشجويی -1

 ه شده در جلسات قبلی مطالعه مطالب اراي -3

 لعه منابع قبل از حضور در کالسمطا -4

 و روند تدريس مشارکت فعال در فعاليت های کالسی -5

 حل تمرين های ارايه شده -6

 انجام پروژه درس -7

   حضور در آزمون -8

 

 دانشجو:ارزشیابی روش 

 

 نمره درصد  شرح فعالیت

 1 11 تکاليفوظايف و انجام 

 8 41 آزمون تراکمی 

 11 51 انجام پروژه

 11 111 عجم

 

 بع:امن
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- Water Supply and Sewerage, E. W. Steel – Terence J. Mc Ghee, Mc Graw- Hill 

Book Company. 
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