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 سیستم َای اوتقال ي تًزیغ آب نام درس:

 
  عولی - نظرینوع درس:  12 کد درس:

 43واحد عولی) 2 -سبعت(21)تئوریواحد 2 نوع واحد:  1تعداد واحد: 

 سبعت(

 هیدرولیک -هکبنیک سیبالتپیش نیبز:  سبعت 12 هدت تدریس:

 هحیطبهداشت ههندسی  پیوسته  گروه هدف: کبرشنبسی

 دانشکده بهداشتهحل اجراء: 

  2498-99  سبل تحصیلی:  رویب پیروی دکترهدرس:  

 
 يػال یمصًب ضًرا یسرفصل َا از آن، یوظر یممطالة ي مفاَ  ،سیستم َای اوتقال ي تًزیغ آبارائٍ طرح درس  یترا

  .است یذٌطرح دريس استفادٌ گرد یاستاوذاردساز یَامسائل مطريحٍ در کارگاٌ یتي رػا یسیتروامٍ ر
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 هدف کلی

هسائل ٍ هطکالت ٍ ًياصاجتواع اص ًظش تاهيي، اًتقال ٍ تَصیغ آب ٍکسة هْاست دس صهيٌِ داًطجَیاى آضٌایی 

 ّضاس ًفش تاضذ. 02قادس تِ عشاحی ضثکِ تَصیغ دس یک اجتواع تا حذاقل جوؼيت کِ 

 
 اختصاصی اهداف

 

 اهداف ضناختی

 

 :انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 سا ضشح دّذ. سيستن آتشساًی ٍ اجضاء آى ٍ ٍظایف ضثکِ آتشساًیداًطجَ تتَاًذ  - 1

 .سا تذاًذ ػَاهل هَحش دس هصشف آب تشآٍسد ًياص آتی، اًَاع هصاسف ضْشی،داًطجَ  -0

 تَضيح دّذ.سا  هقذاس هصشف سشاًِ ٍ ًَساى ّای هصشف آبا داًطجَ تتَاًذ  -3

 ضشایة حذاکخش سٍصاًِ ٍ ساػتی،  ضشایة حذاقل سٍصاًِ ٍ ساػتی، ًياصّای جٌثی سا داًطجَ تتَاًذ -4

 ضشح دّذ.

 سا تَضيح دّذ. جوؼيتّای پيص تيٌی دٍسُ عشح ٍ اًَاع سٍش داًطجَ تتَاًذ -5

ّای اًتقال ٍ تَصیغ آب، هالحظات کلی دس خغَط اًتقال آب، فاصّای هختلف عشح داًطجَ تتَاًذ-6

 .تَضيح دّذسا  اًتخاب هسيش ٍ گضیٌِ ّای هختلف اًتقال آب

تَضيح  ضَاتظ ٍ هؼياسّای فٌی دس عشاحی خغَط اًتقال ٍ ضثکِ ّای تَصیغ آبداًطجَ تتَاًذ  -7

 دّذ.

 ضشحسا  اًتخاب هحل احذاث هخاصى ، اًَاع ، حجن ٍ ًکات فٌی دس عشاحی هخاصى داًطجَ تتَاًذ -8

 دّذ.

 سا تَضيح دّذ. ّای تَصیغ ٍ هؼادالت حشکت جشیاىاصَل تَصیغ آب، اًَاع ضثکِ داًطجَ تتَاًذ -9

 تذاًذ. اصَل ٍ هثاًی هحاسثات ضثکِ ّای تَصیغ آب ساداًطجَ -12      

 تذاًذ. سا هحاسثات ضثکِ ّای تَصیغ آب ضاخِ ای ٍ ًحَُ عشاحی ایي ًَع ضثکِ ّا اصَلداًطجَ -11



 آب یغاوتقال ي تًز یَا یستمس                یريیپ یاري دکتر                یطتُذاضت مح يگريٌ آمًزضي مُىذس

 

 3 

 اصَل هحاسثات ضثکِ ّای تَصیغ حلقَی سا تذاًذ.داًطجَ  -10

 :  ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 هجری )هجریبى( هوضوع تبریخ

 داًطجَیاى ٍ استاد مؼرفي سیستم آترساوي ي اجساء آن، يظایف ضثکٍ آترساوي جلسة اول

 داًطجَیاى ٍ استاد ترآيرد ویاز آتي، اوًاع مصارف ضُری، ػًامل مًثر در مصرف آب جلسه دوم

 داًطجَیاى ٍ استاد تؼییه مقذار مصرف سراوٍ، وًسان َای مصرف آب جلسه سوم

 داًطجَیاى ٍ استاد ضرایة حذاکثر ريزاوٍ ي ساػتي،  ضرایة حذاقل ريزاوٍ ي ساػتي، ویازَای جىثي جلسه چهبرم

 داًطجَیاى ٍ استاد َای پیص تیىي جمؼیتمؼرفي اوًاع ريش ديرٌ طرح، جلسه پنجن

 داًطجَیاى ٍ استاد َای پیص تیىي جمؼیت،مؼرفي اوًاع ريش جلسه ششن

 جلسه هفتن
َای اوتقال ي تًزیغ آب، مالحظات کلي در خطًط اوتقال آب، فازَای مختلف طرح

 گسیىٍ َای مختلف اوتقال آباوتخاب مسیر ي 
 داًطجَیاى ٍ استاد

 داًطجَیاى ٍ استاد ضًاتط ي مؼیارَای فىي در طراحي خطًط اوتقال ي ضثکٍ َای تًزیغ آب جلسه هشتن

 داًطجَیاى ٍ استاد اوتخاب محل احذاث مخازن ، اوًاع ، حجم ي وکات فىي در طراحي مخازن نهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد َای تًزیغ ي مؼادالت حرکت جریانضثکٍ اصًل تًزیغ آب، اوًاع دهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد اصًل ي مثاوي محاسثات ضثکٍ َای تًزیغ آب یبزدهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد اصًل محاسثات ضثکٍ َای تًزیغ آب ضاخٍ ای ي وحًٌ طراحي ایه وًع ضثکٍ َا دوازدهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد َای تًزیغ حلقًی ي مثال طراحياصًل محاسثات ضثکٍ  سیسدهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد راَىمایي داوطجًیان ترای پريشٌ ػملي چهبردهن جلسه

 داًطجَیاى ٍ استاد راَىمایي داوطجًیان ترای پريشٌ ػملي پبنسدهنجلسه 

 داًطجَیاى ٍ استاد راَىمایي داوطجًیان ترای پريشٌ ػملي شبنسدهنجلسه 

 داًطجَیاى آصهَى هفدهنجلسه 

 س)آموزش(:يروش تدر

  ٍ هٌاتغ يلنف یصٍ تختِ ٍ ًوا یکهاط، تا استفادُ اص پاٍس پَیٌت تْيِ ضذُ سخٌشاًی -1   

 تحج ٍ هطاسکت گشٍّی دس اسائِ هغالة -0  

تهای( دانطجو:يف)فعاليف و تکاليوظا  

 حضَس هشتة ٍ تِ هَقغ سش کالس -1

 هثاحج کالسی ٍ گشٍّی اسائِ ضذُ هطاسکت فؼال دس  -0

 ا سنجص دانطجو:يابی ينحوه ارز

 %72اهتحاى پایاى تشم     -1

               %32پشٍطُ دس صهيٌِ هزکَس اسائِ  -0
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 منابع آموزضی:

ًطشیات ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی دس استثاط تا ضَاتظ عشاحی خغَط اًتقال ، هخاصى رخيشُ ٍ ضثکِ  – 1

 آبتَصیغ 

 1372، اًتطاسات داًطگاُ تْشاى، آتشساًی ضْشی هحوذ تقی هٌضٍی،  - 0

 دکتش اهيش تائثی ، دکتش هحوذ سضا چوٌی ، ضثکِ ّای تَصیغ آب ، هشکض ًطش داًطگاُ صٌؼتی اصفْاى   – 3

دکتش اهيي ػليضادُ ، دکتش هحوَد ًقية صادُ ،تحليل ّيذسٍليکی ضثکِ ّای تَصیغ آب ،اًتطااسات آساتاى     - 4

 قذس سضَی  

5- Water Supply and Sewerage, E. W. Steel – Terence J. Mc Ghee, Mc Graw- Hill Book Company, 

1992 

 

6 - Twort C.A, Ratnayaka D.D. and Brandt . M.J,Water Supply , TWA Publishing(2000) 

7-Water and wastewater technology – mark j.Hammer. Prinitice Hill 

8 – Water supply and sewerage-trence j. McGhce 
 

 




