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 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محيط

 

   دوره فرم طرح 

 

 سیستم های انتقال و توزیع آب  نام درس:

 

 کارگاهی  -  نظرینوع درس:  26 کد درس: 

واحد   5/0  -ساعت(26)تئوری واحد 1/ 5 نوع واحد:  2تعداد واحد: 

 ساعت(   25)کارگاهی

 هیدرولیک  - کارگاه تاسیسات شهریپیش نیاز:  ساعت  51 مدت تدریس:

 محیط بهداشت مهندسی  پیوسته  گروه هدف: کارشناسی

 دانشکده بهداشتمحل اجراء: 

   1400- 01   سال تحصیلی:   رویا پیروی دکترمدرس:  

 
برنامه    يعال  ی مصوب شورا   ی سرفصل ها  از آن، ینظر   یم مطالب و مفاه  ،سیستم های انتقال و توزیع آبارائه طرح درس   ی برا

   .است یدهطرح دروس استفاده گرد یاستانداردساز  یهامسائل مطروحه در کارگاه  یت و رعا یزی ر
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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. 20ا حداقل جمعيت که قادر به طراحی شبکه توزیع در یک اجتماع ب

 

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

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

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

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

 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 ب شاخه ای و نحوه طراحی این نوع شبکه هااصول محاسبات شبکه های توزیع آدانشجو -11

 اصول محاسبات شبکه های توزیع حلقوی را بداند. دانشجو  -12
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 :    ب ارائه دروسيحتوای آموزش و ترتم

 مجری )مجریان(  موضوع  تاریخ 

 دانشجویان و استاد معرفي سیستم آبرساني و اجزاء آن، وظایف شبکه آبرساني  جلسة اول 

 دانشجویان و استاد برآورد نیاز آبي، انواع مصارف شهری، عوامل موثر در مصرف آب  جلسه دوم 

 دانشجویان و استاد تعیین مقدار مصرف سرانه، نوسان های مصرف آب  جلسه سوم 

 دانشجویان و استاد ضرایب حداکثر روزانه و ساعتي،  ضرایب حداقل روزانه و ساعتي، نیازهای جنبي  جلسه چهارم 

 دانشجویان و استاد های پیش بیني جمعیت معرفي انواع روش   دوره طرح، پنجم جلسه 

 دانشجویان و استاد های پیش بیني جمعیت، معرفي انواع روش  جلسه ششم 

 جلسه هفتم 
های انتقال و توزیع آب، مالحظات کلي در خطوط انتقال آب،  فازهای مختلف طرح 

 انتخاب مسیر و گزینه های مختلف انتقال آب
 دانشجویان و استاد

 دانشجویان و استاد ضوابط و معیارهای فني در طراحي خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب  جلسه هشتم 

 دانشجویان و استاد انتخاب محل احداث مخازن ، انواع ، حجم و نکات فني در طراحي مخازن  نهم جلسه 

 دانشجویان و استاد معادالت حرکت جریان های توزیع و  اصول توزیع آب، انواع شبکه دهم جلسه 

 دانشجویان و استاد اصول و مباني محاسبات شبکه های توزیع آب  یازدهم جلسه  

 دانشجویان و استاد اصول محاسبات شبکه های توزیع آب شاخه ای و نحوه طراحي این نوع شبکه ها  دوازدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد حلقوی و مثال طراحي اصول محاسبات شبکه های توزیع  سیزدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد راهنمایي دانشجویان برای پروژه عملي  چهاردهم   جلسه

 دانشجویان و استاد راهنمایي دانشجویان برای پروژه عملي  پانزدهم جلسه 

 دانشجویان و استاد راهنمایي دانشجویان برای پروژه عملي  شانزدهم جلسه 

 دانشجویان  آزمون  هفدهم جلسه  

 

 س)آموزش(:يروش تدر

به صورت آنالین   و منابع  يلمف یشو تخته و نما یک ماژ، با استفاده از پاور پوینت تهيه شده سخنرانی - 1   

 و آفالین 

 بحث و مشارکت گروهی در ارائه مطالب  - 2  

 تهای( دانشجو: يف)فعاليف و تکاليوظا  

 در جلسات آنالین حضور  -1

 مباحث کالسی و گروهی ارائه شده  مشارکت فعال در  -2

 ا سنجش دانشجو:يابی ينحوه ارز
 

 %70امتحان پایان ترم     - 1

               %30پروژه در زمينه مذکور ارائه   - 2
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 منابع آموزشی:
 

ذخيره و شربکه نشرریات سرازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضروابط طراحی خطوط انتقال ، مخازن  – 1

 توزیع آب

 1370، انتشارات دانشگاه تهران، آبرسانی شهری محمد تقی منزوی،  -  2

 دکتر امير تائبی ، دکتر محمد رضا چمنی ، شبکه های توزیع آب ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان  – 3

دکتر امين عليزاده ، دکتر محمود نقيب زاده ،تحليل هيدروليکی شربکه های توزیع آب ،انتشرارات آسرتان   -  4

 قدس رضوی  

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 

 

 


