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 بسمه تعالی

 

 

 

 

 

 

 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط

 

   دوره فرم طرح 

 

 آب  مدیریت کیفیت نام درس:

 

   نظرینوع درس:  28 کد درس: 

 ساعت( 34) تئوریواحد 2 نوع واحد:  2تعداد واحد: 

فرایندها و عملیات در  -اکولوژی  -هیدرولوژیپیش نیاز:  ساعت  34 مدت تدریس:

 بهداشت محیط

 محیط بهداشت مهندسی  پیوسته گروه هدف: کارشناسی

 دانشکده بهداشتمحل اجراء: 

   1400-01   سال تحصیلی:   رویا پیروی دکترمدرس:  

 
و    یزیبرنامه ر  يعال  یمصوب شورا  یسرفصل ها   از  آن،  ینظر   یم مطالب و مفاه  ،آب  مدیریت کیفیتارائه طرح درس    یبرا

   . است یده طرح دروس استفاده گرد ی استانداردساز یها مسائل مطروحه در کارگاه  یت رعا
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 هدف کلی 

مسائل و مشکالت و نيازاجتماع از نظر تامين، انتقال و توزیع آب  وکسب مهارت در زمينه دانشجویان آشنایی 

 هزار نفر باشد. 20که قادر به طراحی شبکه توزیع در یک اجتماع با حداقل جمعيت 

 

 اختصاصی اهداف 

 

 اهداف شناختی

 

 :انتظار مي رود  در پایان این دوره  

 

 را شرح دهد.  سيستم آبرسانی و اجزاء آن و وظایف شبکه آبرسانیدانشجو بتواند  - 1

 .را بداند  برآورد نياز آبی، انواع مصارف شهری، عوامل موثر در مصرف آبدانشجو  -2

 توضيح دهد.را  مقدار مصرف سرانه و نوسان های مصرف آبا  دانشجو بتواند  -3

  ضرایب حداکثر روزانه و ساعتی،  ضرایب حداقل روزانه و ساعتی، نيازهای جنبی را  دانشجو بتواند   -4

 شرح دهد.

 را توضيح دهد. های پيش بينی جمعيتدوره طرح و انواع روش دانشجو بتواند  -5

انتقال و توزیع آب، مالحظات کلی در  فازهای مختلف طرح  دانشجو بتواند -6 انتقال آب،  های  خطوط 

 .توضيح دهد را  انتخاب مسير و گزینه های مختلف انتقال آب 

انتقال و شبکه های توزیع آبدانشجو بتواند    -7 توضيح    ضوابط و معيارهای فنی در طراحی خطوط 

 دهد. 

  شرحرا    انتخاب محل احداث مخازن ، انواع ، حجم و نکات فنی در طراحی مخازن  دانشجو بتواند   -8

 دهد. 

 را توضيح دهد. های توزیع و معادالت حرکت جریاناصول توزیع آب، انواع شبکه دانشجو بتواند  -9

 بداند. اصول و مبانی محاسبات شبکه های توزیع آب رادانشجو  -10      

 بداند. را اصول محاسبات شبکه های توزیع آب شاخه ای و نحوه طراحی این نوع شبکه هادانشجو -11
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 اصول محاسبات شبکه های توزیع حلقوی را بداند. دانشجو  -12

 :    ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 مجری )مجریان(  موضوع  تاریخ 

 دانشجویان و استاد معارفه، اهداف درس، مرور سرفصل، ارائه طرح دوره جلسة اول 

 دانشجویان و استاد و جهان   یرانا  یاز منابع آب  یی و عوامل موثر در آن، شما یعتچرخه آب در طب جلسه دوم 

 جلسه سوم 
آب و منابع آلوده کننده  یمصارف مختلف آب، آلودگ  یرزمینی،و ز  ی سطح   یآبها یعیطب  یفیتک

 استانداردها(   ین تدو  ی )چگونگ  یخطر بهداشت  ارزیابی   آب،
 دانشجویان و استاد

 دانشجویان و استاد آب   یولوژیکی و ب  یمیاییش یزیکی،ف  ی آلودگ  یدنی،آب آشام  ی آلودگ جلسه چهارم 

 جلسه پنجم 
-یکرهبر پ  ی کشاورز  یفاضالبها یرآب، تاث یدر آلودگ یصنعت  یو فاضالبها یوانینقش فضوالت ح

 ی آب  های
 دانشجویان و استاد

 جلسه ششم 
آب،  یدر آلودگ یفاضالب(، نقش فاضالب خانگ  یخواه  یژن )اکس  یژن مصرف کنندگان اکس

 آب   هاییندهآال  یم بندیتقس یرزمینی،منابع آب ز  ی فاضالب و آلودگ های دفعیستمس
 دانشجویان و استاد

 جلسه هفتم 
و مشکالت آنها،   ینفلزات سنگ  ی و آلودگ یآب، مواد معدن  ی و معدن  یآل یها  یندهبر آال  ی مرور

 سرب و...(  یوه،)ج ینحداقل دو فلز سنگ  مورد  بحث در 
 دانشجویان و استاد

 دانشجویان و استاد یفیکاسیون اوتر  یندو عوامل مؤثر بر کنترل فرا  یفیکاسیون اوتر  ی، واد مغذ جلسه هشتم 

 نهم جلسه 
  یمیاییمواد ش  ی (، آلودگیزیبر اساس درجه حاصلخ  یاچهدر   یم بندی)تقس  یاچه در یزیحاصلخ 

 ها شدن رودخانه  یدیو عوامل مؤثر بر آن، اس یتسم  ی، شور  یدیته،شامل اس هاکانی  و   یمعدن
 دانشجویان و استاد

 دانشجویان و استاد با نفت و مشتقات آن   ی آلودگ ی،مصنوع  یبا مواد آل  ی آلودگ دهم جلسه 

 دانشجویان و استاد گندزداها   ینوظهور، محصوالت جانب  هاییندهآال یازدهم جلسه  

 دانشجویان و استاد یماریزا آب با عوامل ب یآن، آلودگ  ی رسوبات و کنترل آلودگ  -یحرارت   ی آلودگ دوازدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد یاهسته  هاییروگاه  و ن  ی اهسته  یهاآن، سالح  ی)سنگ معدن و فرآور  یواکتیومواد راد  ی آلودگ سیزدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد یران ا  یجرا ینبر قوان یه با تک یکنترل آلودگ  ینقوان  ، آب  یفیتک  یهاشاخص  ی بررس چهاردهم   جلسه

 پانزدهم جلسه 
 ینده،و منابع آال  یز حوزه آبر  ییشناسا  یزی، رمراحل مختلف انجام مطالعه رودخانه شامل برنامه

 ی بردارنمونه ی،بردارنمونه   هاییین ایستگاهتع
 دانشجویان و استاد

 دانشجویان و استاد رودخانه  ییو خودپاال  یژن افت اکس  یرودخانه، منحنDOفتوسنتز، محاسبه     ی بررس شانزدهم جلسه 

 دانشجویان  آزمون  هفدهم جلسه  

 

 س)آموزش(:يروش تدر

   و منابع  يلمف یشو تخته و نما یک ماژ، 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
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 ا سنجش دانشجو:يابی ينحوه ارز
 

 %80امتحان پایان ترم     -1

               %20 های طی ترمفعاليت -2
 

 منابع آموزشی:

 
 1381 –مترجمین : دکتر ناصری و مهندس قانعیان  ،مدیریت کیفیت آب در دریاچه ها و رودخانه ها -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  
 

 


