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 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزضی مهندسی بهداضت محيط

 

  دوره فرم طرح

 

 آب مدیریت کیفیت نام درس:

 
  ًظزیًَع درط:  31 کذ درط:

 عبػت(13)تئَریٍاحذ 3 ًَع ٍاحذ:  2تؼذاد ٍاحذ: 

 -پیش ًیبس:  عبػت 13 هذت تذریظ:

 هحیطبْذاشت هٌْذعی  پیَعتِ گزٍُ ّذف: کبرشٌبعی

 داًشکذُ بْذاشتهحل اجزاء: 

  3198-99  عبل تحصیلی:  رٍیب پیزٍی دکتزهذرط:  

 
ي  یسیتروامٍ ر يعال یمصًب شًرا یسرفصل َا از آن، یوظر یممطالة ي مفاَ ،آب مدیریت کیفیتارائٍ طرح درس  یترا

  .است یدٌطرح دريس استفادٌ گرد یاستاوداردساز یَامسائل مطريحٍ در کارگاٌ یترعا
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 هدف کلی

هسائل ٍ هطکالت ٍ ًيازاجتواع از ًظر تاهيي، اًتقال ٍ تَزیغ آب ٍکسة هْارت در زهيٌِ داًطجَیاى آضٌایی 

 ّسار ًفر تاضذ. 02کِ قادر تِ عراحی ضثکِ تَزیغ در یک اجتواع تا حذاقل جوؼيت 

 
 اختصاصی اهداف

 

 اهداف ضناختی

 

 :انتظار مي رود در پایان این دوره 

 

 را ضرح دّذ. سيستن آترساًی ٍ اجساء آى ٍ ٍظایف ضثکِ آترساًیداًطجَ تتَاًذ  - 1

 .را تذاًذ ترآٍرد ًياز آتی، اًَاع هصارف ضْری، ػَاهل هَحر در هصرف آبداًطجَ  -0

 تَضيح دّذ.را  ًَساى ّای هصرف آبهقذار هصرف سراًِ ٍ ا داًطجَ تتَاًذ  -3

 ضرایة حذاکخر رٍزاًِ ٍ ساػتی،  ضرایة حذاقل رٍزاًِ ٍ ساػتی، ًيازّای جٌثی را داًطجَ تتَاًذ -4

 ضرح دّذ.

 را تَضيح دّذ. ّای پيص تيٌی جوؼيتدٍرُ عرح ٍ اًَاع رٍش داًطجَ تتَاًذ -5

آب، هالحظات کلی در خغَط اًتقال آب، ّای اًتقال ٍ تَزیغ فازّای هختلف عرح داًطجَ تتَاًذ-6

 .تَضيح دّذرا  اًتخاب هسير ٍ گسیٌِ ّای هختلف اًتقال آب

تَضيح  ضَاتظ ٍ هؼيارّای فٌی در عراحی خغَط اًتقال ٍ ضثکِ ّای تَزیغ آبداًطجَ تتَاًذ  -7

 دّذ.

 ضرحرا  هخازىاًتخاب هحل احذاث هخازى ، اًَاع ، حجن ٍ ًکات فٌی در عراحی  داًطجَ تتَاًذ -8

 دّذ.

 را تَضيح دّذ. ّای تَزیغ ٍ هؼادالت حرکت جریاىاصَل تَزیغ آب، اًَاع ضثکِ داًطجَ تتَاًذ -9

 تذاًذ. اصَل ٍ هثاًی هحاسثات ضثکِ ّای تَزیغ آب راداًطجَ -12      

 تذاًذ. را اصَل هحاسثات ضثکِ ّای تَزیغ آب ضاخِ ای ٍ ًحَُ عراحی ایي ًَع ضثکِ ّاداًطجَ -11
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 اصَل هحاسثات ضثکِ ّای تَزیغ حلقَی را تذاًذ.داًطجَ  -10

 :  ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 هجزی )هجزیبى( هَضَع تبریخ

 داًطجَیاى ٍ استاد هؼبرفِ، اّذاف درط، هزٍر عزفصل، ارائِ طزح دٍرُ جلغة اٍل

 داًطجَیاى ٍ استاد ٍ جْبى یزاىا یاس هٌببغ آب ییٍ ػَاهل هَثز در آى، شوب یؼتچزخِ آة در طب جلغِ دٍم

 جلغِ عَم
آة ٍ هٌببغ آلَدُ کٌٌذُ  یهصبرف هختلف آة، آلَدگ یزسهیٌی،ٍ س یعطح یآبْب یؼیطب یفیتک

 اعتبًذاردّب( یيتذٍ ی)چگًَگ یخطز بْذاشت ارسیببی آة،
 داًطجَیاى ٍ استاد

 داًطجَیاى ٍ استاد آة یَلَصیکیٍ ب یویبییش یشیکی،ف یآلَدگ یذًی،آة آشبه یآلَدگ جلغِ چْبرم

 جلغِ پٌجن
-یکزُبز پ یکشبٍرس یفبضالبْب یزآة، تبث یدر آلَدگ یصٌؼت یٍ فبضالبْب یَاًیًقش فضَالت ح

 یآب ّبی
 داًطجَیاى ٍ استاد

 جلغِ ششن
آة،  یدر آلَدگ یفبضالة(، ًقش فبضالة خبًگ یخَاّ یضى)اکغ یضىهصزف کٌٌذگبى اکغ

 آة ّبییٌذُآال ین بٌذیتقغ یزسهیٌی،هٌببغ آة س یفبضالة ٍ آلَدگ دفغّبی یغتنع
 داًطجَیاى ٍ استاد

 جلغِ ّفتن
ٍ هشکالت آًْب،  یيفلشات عٌگ یٍ آلَدگ یآة، هَاد هؼذً یٍ هؼذً یآل یّب یٌذُبز آال یهزٍر

 عزة ٍ...( یَُ،)ج یيحذاقل دٍ فلش عٌگ هَرد بحث در
 داًطجَیاى ٍ استاد

 داًطجَیاى ٍ استاد یفیکبعیَىاٍتز یٌذٍ ػَاهل هؤثز بز کٌتزل فزا یفیکبعیَىاٍتز ی،ٍاد هغذ جلغِ ّشتن

 ًْنجلغِ 
 یویبییهَاد ش ی(، آلَدگیشیبز اعبط درجِ حبصلخ یبچِدر ین بٌذی)تقغ یبچِدر یشیحبصلخ

 ّبشذى رٍدخبًِ یذیٍ ػَاهل هؤثز بز آى، اع یتعو ی،شَر یذیتِ،شبهل اع ّبکبًی ٍ یهؼذً
 داًطجَیاى ٍ استاد

 داًطجَیاى ٍ استاد بب ًفت ٍ هشتقبت آى یآلَدگ ی،هصٌَػ یبب هَاد آل یآلَدگ دّنجلغِ 

 داًطجَیاى ٍ استاد گٌذسداّب یًَظَْر، هحصَالت جبًب ّبییٌذُآال یبسدّنجلغِ 

 داًطجَیاى ٍ استاد یوبریشاآة بب ػَاهل ب یآى، آلَدگ یرعَببت ٍ کٌتزل آلَدگ -یحزارت یآلَدگ دٍاسدّنجلغِ 

 داًطجَیاى ٍ استاد یاّغتِ ّبییزٍگبُ ٍ ً یاّغتِ یّبآى، عالح ی)عٌگ هؼذى ٍ فزآٍر یَاکتیَهَاد راد یآلَدگ عیشدّنجلغِ 

 داًطجَیاى ٍ استاد یزاىا یجرا یيبز قَاً یِبب تک یکٌتزل آلَدگ یيقَاً ،آة یفیتک یّبشبخص یبزرع چْبردّن جلغِ

 پبًشدّنجلغِ 
 یٌذُ،ٍ هٌببغ آال یشحَسُ آبز ییشٌبعب یشی،رهزاحل هختلف اًجبم هطبلؼِ رٍدخبًِ شبهل بزًبهِ

 یبزدارًوًَِ ی،بزدارًوًَِ ّبیییي ایغتگبُتؼ
 داًطجَیاى ٍ استاد

 داًطجَیاى ٍ استاد رٍدخبًِ ییٍ خَدپبال یضىافت اکغ یرٍدخبًِ، هٌحDOٌفتَعٌتش، هحبعبِ   یبزرع شبًشدّنجلغِ 

 داًطجَیاى آسهَى ّفذّنجلغِ 

 س)آموزش(:يروش تدر

  ٍ هٌاتغ يلنف یصٍ تختِ ٍ ًوا یکهاش، تا استفادُ از پاٍر پَیٌت تْيِ ضذُ سخٌراًی -1   

 تحج ٍ هطارکت گرٍّی در ارائِ هغالة -0  

تهای( دانطجو:يف)فعاليف و تکاليوظا  

 حضَر هرتة ٍ تِ هَقغ سر کالس -1

 هثاحج کالسی ٍ گرٍّی ارائِ ضذُ هطارکت فؼال در  -0
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 ا سنجص دانطجو:يابی ينحوه ارز

 %82اهتحاى پایاى ترم     -1

                %02 ّای عی ترمفؼاليت -0

 منابع آموزضی:

 
 1831 –مترجمیه : دکتر واصری ي مُىدس قاوعیان  ،مدیریت کیفیت آب در دریاچٍ َا ي ريدخاوٍ َا -1 

2-Pollution of lakes and river, John Smol, 2002  

3-Water quality, James Perry,1996  

4-Applied stream sanitation, Clarence Velz,1984.  

5-Ground water contamination and management, contamination and risk assessment, Rail 

Chester, 2000.  

6-Water supply and pollution control, Warren Viessman and Hammer, 2004  
 

 




