
  

  سیستم هاي انتقال و توزیع آب (عملی) عنوان درس:

  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 5دانشجویان ترم  مخاطبان:

  سه شنبه ها 8- 10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:عملی                      1 تعداد واحد:

  97-98روزهاي شنبه نیمسال اول تحصیلی سال  10-12ساعت  زمان ارائه درس:

  دکتري تخصصی بهداشت محیط -دکتر انور اسدي مدرس:

 هیدرولیک - مکانیک سیاالت دروس پیشنیاز:

  )LMS(به صورت مجازي در سامانه 



  



  



  



  



  

 اسدي



  )عملیانتقال و توزیع آب ( جدول زمانبندي درس:

12:15الی  10:15عت شنبه ها سا روز و ساعت جلسه :  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
22/6/1397  

 

تهیه نقشه هاي مورد نظر یک شهر یا بخشی از آن با جمعیت حدود 

 نفر 20000
انور اسديدکتر   

2 
31/6/1397  

 

انور اسديدکتر   منطقه مورد نظر و دوره طرحپیش بینی جمعیت در   

3 
7/7/1397  

 

اسديانور دکتر  محاسبه میزان آب مصرفی در مصارف مختلف  

4 
14/7/1397  

 

انور اسديدکتر   محاسبه ظرایب حداکثر مصرفی ساعتی و روزانه  

5 
21/7/1397  

 

انور اسديدکتر  انتخاب بهترین سیستم براي توزیع آب یک شهر  

6 
28/7/1397  

 

انور اسديدکتر   طراحی و انتقال پمپ براي سیستم هاي انتقال و توزیع آب (بخش اول)  

7 
5/8/1397  

 

انور اسديدکتر  انتقال پمپ براي سیستم هاي انتقال و توزیع آب (بخش دوم) طراحی و  

8 
12/8/1397  

 

انور اسديدکتر  طراحی و انتخاب اتصاالت و شیرآالت  

انور اسديدکتر  رفع مشکل و پاسخگویی به مشکالت  19/8/1397 9  

انور اسديدکتر   طراحی و انتخاب لوله ها و تاسیسات 26/8/1397 10  

انور اسديدکتر   محاسبه حجم مخزن  3/9/1397 11  

انور اسديدکتر   محاسبه حجم ذخیره مخازن 10/9/1397 12  

انور اسديدکتر   استفاده از مبانی اقتصادي در طراحی سیستم انتقال و توزیع آب 17/9/1397 13  

انور اسديدکتر   طراحی شبکه هاي توزیع آب شاخه اي 24/9/1397 14  



15 1/10/1397 انور اسديدکتر   طراحی شبکه هاي توزیع آب حلقوي   

16 8/10/1397 انور اسديدکتر   معرفی نرم افزار هاي کامپیوتري در طراحی سیستم هاي انتقال و توزیع آب   

17 
یک هفته بعد از 

 امتحان کتبی
انور اسديدکتر   توسط هر گروه از دانشجویان ارائه گزارش پروژه  

 

  

  

 


