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 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط

 

 دوره فرم طرح

 

 کاربرد موتور تلمبه ها در تاسيسات آب و فاضالب نام درس:

 
   نظرینوع درس:  31 کد درس:

 تئوریواحد 1 نوع واحد:  1تعداد واحد: 

رسم فني و نقشه کشي، سیستم های پیش نیاز:  ساعت 17 مدت تدریس:

انتقال و توزیع آب، سیستم های جمع آوری 

 فاضالب و آب های سطحي

 محیطبهداشت مهندسي  پیوسته  گروه هدف: کارشناسي

 گروه آموزشي مهندسي بهداشت محیطمحل اجراء: 

  1398-99  سال تحصیلي:  رویا پیروی دکترمدرس:  
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 هدف کلی

  ر پمپ ها و نحوه کاربرد آن ها در تاسيسات آب و فاضالبوبا انواع موتدانشجویان آشنایی 

 
 اختصاصی اهداف

 

 اهداف شناختی

 

 :انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 .پمپ را تعریف کنددانشجو بتواند  – 1

 .دهد توضيح اهميت پمپ ها را در تاسيسات آب و فاضالبدانشجو بتواند  -2

 .نام ببردرا  انواع پمپ هادانشجو بتواند  -3

 شرح دهد.خصوصيات انواع پمپ ها را  دانشجو بتواند -4

 شخصات اصلی توربوپمپ ها را توضيح دهد.م -5

 را توضيح دهد. و راه هاي کنترل آن پدیده کاویتاسيون دانشجو بتواند -6

 موازي را  توضيح دهد.بکارگيري پمپ ها به صورت سري و دانشجو بتواند  -7

 خصه پمپ را شرح دهد.منحنی هاي مش -8

 نحوه انتخاب پمپ مناسب را توضيح دهد. دانشجو بتواند-9

 نحوه انتخاب موتور مناسب را توضيح دهد. دانشجو بتواند -10

 

 



 کاربرد موتور تلمبه ها در تاسیسات آب و فاضالب       یرویپ یارو دکتر       یطبهداشت مح يگروه آموزشي مهندس

 

 3 

 :  ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 

 مجری )مجریان( موضوع تاریخ

 دانشجویان و استاد پمپ ها، اهميت تعریف پمپ جلسة اول

 دانشجویان و استاد ، خصوصيات انواع پمپ هاانواع پمپ ها جلسه دوم

 دانشجویان و استاد مشخصات اصلی توربوپمپ ها جلسه سوم

 دانشجویان و استاد مشخصات اصلی توربوپمپ ها  جلسه چهارم

 دانشجویان و استاد راه هاي کنترل پدیده کاویتاسيونپدیده کاویتاسيون  و  جلسه پنجم

 دانشجویان و استاد منحنی هاي مشخصه پمپ جلسه ششم

 دانشجویان و استاد بکارگيري پمپ ها به صورت سري و موازي جلسه هفتم

 دانشجویان و استاد ضربه قوچپدیده  جلسه هشتم

 دانشجویان  آزمون جلسه نهم

 

 س)آموزش(:يروش تدر

 با استفاده از پاور پوینت تهيه شده  سخنرانی -1   

 بحث و مشارکت گروهی در ارائه مطالب -2  

 تهای( دانشجو:يف)فعاليف و تکاليوظا  

 حضور مرتب و به موقع سر کالس -1

 مباحث کالسی و گروهی ارائه شده مشارکت فعال در  -2

 ( .....و  search )انجام تکاليف ارائه شده  -3

 ا سنجش دانشجو:يابی ينحوه ارز
 

 %60امتحان پایان ترم     -1

 %20  مطالب خواسته شدهارائه  -2

                 %20   در پرسش و پاسخ هاي کالسی مشارکت فعال-3
 

 

 منابع آموزشی:
 

 تشارات دانشگاه تهرانان، احمد نوربخش -پمپ و پمپاژ -1

 وش محاسبه و انتخاب پمپ، مهندس وکیلي تهامير-2
 هندس پرتونیام -پمپ، مهندس قلي پور -3


