
 

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 بهداشت دانشکده  

 گروه مهندسی بهداشت محیط

 ترمی طرح درس
 

 جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحیسیستم های عنوان درس : 

 بهداشت محیطمهندسی پیوسته کارشناسی  ششمترم  دانشجویان مخاطبان:

                       حد عملیوا 5/0نظری و   واحد 5/1واحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعداد

 شنبهیکروزهای  11-11 ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:

 97-98 تحصیلی سال دوم نیمسال هر هفته شنبهدوروزهای  11الی  11 ساعت :زمان ارائه درس

 مهندسی محیط زیست PhD محمدی پرویز دکتر مدرس:

 مکانیک سیالات و هیدرولیک درس و پیش نیاز:

 

 ی درس :هدف کل
شهری و آبهای سطحی به طوری که در پایان درس دانشجو در تهیه آموزش روش های مختلف جمع آوری فاضلاب های 

 طرح های مختلف فاضلابروها و کانالهای جمع آوری آبهای سطحی مشارکت نماید.

 

  اهداف کلی جلسات:

 دفع آن  و تصفیه و آوری جمع لزوم و فاضلاب -1

 کمی و کیفی آنها و مشخصاتفاضلاب  منابع -2

 و تراکم جمعیت و انواع جریان موثر بر شبکه  طرح دوره اجتماع و نحوه پیش بینی جمعیت وجمعیت برآورد  -3

 ونحوه محاسبه حداکثر و حداقل جریان فاضلاب و نشتاب نوسانات مقدار فاضلاب  -1

  فاضلابروها نصب عمق  سرعت و حداکثر و حداقل  طراحی و فنی مبانی -5

  و آدمروها فاضلابروها پرشدگی درصد روها و اضلابف قطر حداقل -1

 جمع آوری فاضلابشبکه های هیدرولیکی اصول محاسبات  -7

  عملی پروژه انجام -8

  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:
 دفع آن  و تصفیه و آوری جمع لزوم و فاضلاب

 اهداف ویژه جلسه اول:
 گردش آب در طبیعت  -

 همیت جمع آوری فاضلاب در جهان امروز ا -

 روش های جمع آوری فاضلاب شهری  -

 تاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و وظایف آن  -

 

 :دومهدف کلی جلسه 



 و مشخصات کمی و کیفی آنهافاضلاب  منابع

 :دوماهداف ویژه جلسه 
  انواع و خواص فاضلاب ها -

  فاضلاب های صنعتی وی فاضلاب های سطح و فاضلاب های خانگی  -

  درجه آلودگی فاضلابارزیابی  -

 فازهای مختلف طرح شبکه جمع آوری فاضلاب -

 

 :سومهدف کلی جلسه 
 و تراکم جمعیت و انواع جریان موثر بر شبکه  طرح دوره اجتماع و نحوه پیش بینی جمعیت وجمعیت برآورد 

  :سوماهداف ویژه جلسه 

  و تراکم جمعیت طرح دوره پیش بینی جمعیت و اجتماع و نحوهجمعیت برآورد  -

  نسبت تبدیل آب مصرفی به فاضلاب ومقدار مصرف سرانه آب  -

  تأثیر آمیخته شدن آب باران با فاضلاب خانگی -

  ضریب بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب -

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 
 اقل جریان فاضلاب و نشتاب ونحوه محاسبه حداکثر و حدنوسانات مقدار فاضلاب 

  :چهارماهداف ویژه جلسه 

  نحوه محاسبه حداکثر و حداقل جریان فاضلاب ونوسانات مقدار فاضلاب  -

 نشت آب و نحوه محاسبه  -

  نحوه محاسبه مقدار فاضلاب های صنعتی -

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
  هافاضلابرو نصب عمق  سرعت و حداکثر و حداقل  طراحی و فنی مبانی

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
  طراحی فنی مبانی -

 در فاضلابروها  سرعت حداکثر و حداقل  -

  فاضلابروها نصب عمق  -

 فاضلابروها شیب حداکثر و حداقل  - 

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

  و آدمروها فاضلابروها پرشدگی درصد روها و فاضلاب قطر حداقل

 :ششماهداف ویژه جلسه 
  روها بفاضلا قطر حداقل  -

  فاضلابروها پرشدگی درصد  -

  فاضلاب شبکه در استفاده مورد های لوله -

  آنها دهنده تشکیل اجزای و آدمروها -
        

 :هفتمهدف کلی جلسه 



 جمع آوری فاضلابشبکه های انواع 

 :هفتمف ویژه جلسه اهدا
 مزایا و معایب شبکه های مجزا  -

 مزایا و معایب شبکه های مرکب -

 ایا و معایب شبکه های نیمه مجزامز -

 مزایا و معایب شبکه های مجزا تحت فشار -

 مزایا و معایب شبکه های با قطر کوچک -

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 مقدار سیلاب و روانآباصول محاسبات 

 :هشتمف ویژه جلسه اهدا

 تعیین ضریب نفوذ و رواناب -

 عوامل مؤثر بر مقدار رواناب -

  طراحی معادلات  -

  کاربردی مثالهای  -

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

 هیدرولیکی کانالهای آبهای سطحیاصول محاسبات 

 :نهمف ویژه جلسه اهدا
 کانالها هیدرولیکی طراحی -

  طراحی معادلات  - 

  کاربردی مثالهای  -

 هیدرولیکی محاسبات جدول در مهم نکات -

 

 :مدههدف کلی جلسه 

 جمع آوری فاضلاب شبکه هایهیدرولیکی اصول محاسبات 

 :مدهف ویژه جلسه اهدا
  روها فاضلاب هیدرولیکی طراحی -

  طراحی معادلات  - 

  کاربردی مثالهای  -

 هیدرولیکی محاسبات جدول در مهم نکات -

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

  عملی پروژه انجام

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 طراحی بطور کامل مثال نمونه -

  عملی پروژه -

 Auto CADیدرولیکی با استفاده از نرم افزار هیه پروفیل ته -

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 
  عملی پروژه انجام



 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 مربوط معادلات و سطحی های روآناب محاسبات -

  عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 
  عملی پروژه انجام

 :یزدهمساهداف ویژه جلسه 
 کارگذاری لوله های فاضلاب  -

 محل و عمق لوله های فاضلاب در گذرگاه ها. -

 روش کندن ترانشه -

  عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  عملی پروژه انجام

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 تهیه نقشه اجرای شبکه -

 وچگونگی ترسیم پروفیل شبکه فاضلابر -

  عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 
  عملی پروژه انجام

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 
 Excelبا استفاده از فاضلاب  شبکه تدوین جداولمحاسباتی طراحی -

  عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 
  عملی پروژه انجام

 :شانزدهمجلسه اهداف ویژه 
 مرور کلی درس و رفع اشکال -

  عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -

 

 :همهفدهدف کلی جلسه 

  عملی پروژه گزارش

 :همهفداهداف ویژه جلسه 
 دانشجویان توسط عملی پروژه ارائه گزارش -

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 دهد . دفع آن را توضیح و تصفیه و آوری جمع لزوم و فاضلاب -1

 روشها و الگوهای جمع آوری فاضلاب را بیان کند. -2

 و فازهای مختلف طرح شبکه جمع آوری فاضلاب را توضیح دهد . انواع و خواص فاضلاب ها -3



و تراکم جمعیت و انواع جریان موثر بر شبکه را  طرح دوره اجتماع و نحوه پیش بینی جمعیت وجمعیت برآورد  -1

 توضیح دهد.

 نحوه محاسبه حداکثر و حداقل جریان فاضلاب و نشتاب را بیان کند. واب نوسانات مقدار فاضل -5

 را توضیح دهد . فاضلابروها نصب عمق  سرعت و حداکثر و حداقل  طراحی و فنی مبانی -1

 را بیان کند. فاضلابروها پرشدگی درصد  روها و فاضلاب قطر حداقل -7

 را توضیح دهد . فاضلاب شبکه در استفاده مورد های ولهل -8

 را توضیح دهد . آنها دهنده تشکیل اجزای و روها دمآ -9

 را بیان کند. طراحی معادلات و  روها فاضلاب هیدرولیکی طراحی -10

 طراحی بطور کامل را توضیح دهد . مثال و نمونه هیدرولیکی محاسبات جدول در مهم نکات -11

 را بیان کند. عملی پروژه برای دانشجویان راهنمایی -12

 را توضیح دهد . مربوط معادلات و سطحی های روآناب محاسبات -13

 را بیان کند. محل و عمق لوله های فاضلاب در گذرگاه ها و  کارگذاری لوله های فاضلاب  -11

 را توضیح دهد . تهیه نقشه اجرای شبکه و چگونگی ترسیم پروفیل شبکه فاضلابرو -15

 منابع:

 1385 حفیظ، اراتانتش شهری، فاضلاب اوری جمع شبکه طراحی باقر، محمد زاده، میران - 1

 1370محمد تقی منزوی، جمع آوری فاضلاب )جلد اول(، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران،  - 2

 1387 حفیظ، انتشارات فاضلاب، آوری جمع های شبکه غلامرضا، موسوی، - 3

 1318 دانشگاهی، جهاد فاضلاب، آوری جمع شبکه حسین، امیر محوی،  - 1

 

 ث گروهیسخنرانی، بح روش تدریس:

 ویدئو پرژکتور –وایت برد  وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 تاریخ (%) سهم از نمره کل روش آزمون

 در طول ترم 30 ارائه گزارش و شفاهی انجام یک پروژه

 در طول ترم 10 ارائه گزارش و شفاهی گزارش بازدید

 پایان ترم 10 کتبی آزمون پایان ترم

 از دانشجو:مقررات کلاس و انتظارات 
  حضور مرتب و به موقع سر کلاس -1

 کلاس درس  یها شرکت در بحث  -2

 ارائه شده یناتانجام تمر -3

 ترم یانامتحان پاشرکت در  -1

  و پروژه عملی گزارشارائه  -5

               دکتر مقداد پیرصاحبنام و امضای مدیر گروه:                               دکتر پرویز محمدینام و امضای مدرس: 

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی جدول زمانبندی درس

 شنبهدوروزهای  61-61 روز و ساعت جلسه:

 مدرس موضوع هر جلسه یختار جلسه

 دکتر پرویز محمدی دفع آن  و تصفیه و آوری جمع لزوم و فاضلاب 15/11/1397 1

 دکتر پرویز محمدی و مشخصات کمی و کیفی آنهافاضلاب  منابع 22/11/1397 2

3 29/11/1397 

 دوره اجتماع و نحوه پیش بینی جمعیت وجمعیت برآورد 

 ن موثر بر شبکه و تراکم جمعیت و انواع جریا طرح
 دکتر پرویز محمدی

1 1/12/1397 

نحوه محاسبه حداکثر و حداقل  ونوسانات مقدار فاضلاب 

 جریان فاضلاب و نشتاب 
 دکتر پرویز محمدی

5 13/12/1397 

 نصب عمق  سرعت و حداکثر و حداقل  طراحی و فنی مبانی

  فاضلابروها
 دکتر پرویز محمدی

1 20/12/1397 

و  فاضلابروها پرشدگی درصد روها و ابفاضل قطر حداقل

  آدمروها
 دکتر پرویز محمدی

 دکتر پرویز محمدی انواع شبکه های جمع آوری فاضلاب 27/12/1397 7

 دکتر پرویز محمدی اصول محاسبات مقدار سیلاب و روانآب 19/1/1398 8

 مدیدکتر پرویز مح اصول محاسبات هیدرولیکی کانالهای آبهای سطحی 21/1/1398 9

 دکتر پرویز محمدی اصول محاسبات هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب 2/2/1398 10

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 9/2/1398 11

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 11/2/1398 12

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 23/2/1398 13

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 30/2/1398 11

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 1/3/1398 15

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 13/3/1398 11

 دکتر پرویز محمدی عملی پروژه انجام 20/3/1398 17

 
               داد پیرصاحبدکتر مقنام و امضای مدیر گروه:                               دکتر پرویز محمدینام و امضای مدرس: 

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :
  


