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 آشنایی با روشهاي پیش بینی جمعیت در طرحهاي انتقال و توزیع آب

  سیستم هاي انتقال و توزیع آب عنوان درس:

  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 5دانشجویان ترم  مخاطبان:

  سه شنبه ها 8-10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظري                      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:



  

 آشنایی با مالحظات کلی در طراحی خطوط انتقال آب

 آشنایی با ضوابط و معیارهاي فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع آب

  

 آشنایی با اصول جریان ناپایدار در خطوط انتقال و نحوه استفاده از مخازن ذخیره در تاسیسات انتقال و توزیع آب



  

 آشنایی با اصول توزیع آب، انواع شبکه هاي توزیع و معادالت حرکت جریان در حلقه ها

  آشنایی با محاسبات شبکه هاي توزیع

 با خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي آشنایی



  

 اسدي



  انتقال و توزیع آب (نظري) جدول زمانبندي درس:

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

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
22/6/1397  

 

اهداف درس، سرفصل درس، روشهاي تعیین مقدار مصرف سرانه و 

 تغییرات مصرف آب
انور اسديدکتر   

2 
31/6/1397  

 

انور اسديدکتر   روشهاي پیش بینی جمعیت در طرحهاي انتقال و توزیع آب  

3 
7/7/1397  

 

انور اسديدکتر  خطوط انتقال آبمالحظات کلی در طراحی   

4 
14/7/1397  

 

اصول جریان ناپایدار در خطوط انتقال و نحوه استفاده از مخازن ذخیره در 

  تاسیسات انتقال و توزیع آب
انور اسديدکتر   

5 
21/7/1397  

 

انور اسديدکتر  ضوابط و معیارهاي فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع آب  

6 
28/7/1397  

 

اصول توزیع آب، انواع شبکه هاي توزیع و معادالت حرکت جریان در حلقه 

  ها
انور اسديدکتر   

7 
5/8/1397  

 

انور اسديدکتر  محاسبات شبکه هاي توزیع  

8 
12/8/1397  

 

انور اسديدکتر  خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي  

ییامتحان نها  9 انور اسديدکتر    

 

  


