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 گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط

 طرح درس

            بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضالب : نام درس

 2(: تعداد واحد )سهم استاد  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط شمش: ترم مقطع

 نوع درس: عملی (+ بازدید میدانیتئوری جلسه 8اعت )س 34: مدت زمان ارائه درس

 97-98 دومنیمسال :         14-16روز: شنبه           ساعت:            زمان ارائه درس:

 آب هیفاضالب، تصف هیآب، تصف عیانتقال و توز ستمیس ،یسطح یفاضالب و آبها یجمع آور یها ستمیس :پیشنیاز

 دکتر هوشیار حسینی مدرس:

شناخت کافی در زمینه بهره برداری صحیح و نگهداری مناسب از تاسیسات مربوط به انتقال و توزیع آب،  هدف کلی درس :

 جمع آوری فاضالب و واحد های متداول تصفیه آب و فاضالب

  هدف کلی جلسه اول:

 تعیین شناسنامه ای از منابع آب مورد استفاده و مشکالت و اصول نگهداری از آنها. 

 هداف ویژه جلسه اول:ا

 و تعیین اهداف رسبرقراری ارتباط، تعیین اهداف، آشنایی با خصوصیات و مشخصات د .1
 دانشجویان باید با انواع منابع مختلف آب آشنا شود. .2
 د.ناهمیت آب در زندگی را تشریح کندانشجویان بابد بتوانند  .3
 د.نبحران آب را بشناسدانشجویان باید بتوانند  .4
 د.نمبنای تقسیم بندی آب را بیان کند بتوانند دانشجویان بای .5
 نحوه بهره برداری از منابع آب سطحی را تشریح کند.دانشجویان باید بتوانند  .6

 هدف کلی جلسه دوم:

آشنایی با مشکالت شبکه های جمع آوری فاضالب و متعلقات آن ، با ایستگاه پمپاژ و مشکالت مربوط به پمپاژ  .1

 اه اندازی و بهره برداری از یک تصفیه خانه فاضالب را تعیین شود. فاضالب آشنا شوند و اصول ر

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 دانشجویان باید بتوانند مشکالت شبکه های جمع آوری فاضالب و متعلقات آن را نام ببرند. .2
 دانشجویان باید با ایستگاه پمپاژ و مشکالت مربوط به پمپاژ فاضالب آشنا شوند. .3
 د.نخانه ها را تشریح کن تلمبهنحوه بهره برداری از توانند دانشجویان باید ب .4
 د.نرا توضیح دهاز تلمبه خانه مشکالت مربوط به بهره برداری دانشجویان باید بتوانند  .5
 دانشجویان باید بتوانند اصول راه اندازی و بهره برداری از یک تصفیه خانه فاضالب را بیان کنند. .6
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 هدف کلی جلسه سوم: 

مشکالت مربوط به واحد های آشغالگیری، دانه گیری، ته نشینی اولیه و ثانویه و واحد های تصفیه  آشنایی با .1

 بیولوژیکی.

 اهداف ویژه جلسه سوم:

 دانشجویان باید بتوانند مشکالت مربوط به واحد آشغالگیری و راه حل آنها را بیان کنند. -1
 یری را توضیح دهند.دانشجویان باید بتوانند روش بهره برداری از واحد آشغالگ -2
 دانشجویان باید بتوانند مشکالت مربوط به واحد دانه گیری و راه حل آنها را بیان کنند. -3
 دانشجویان باید بتوانند روش بهره برداری از واحد آشغالگیری را توضیح دهند. -4
 ها را بیان کنند. دانشجویان باید بتوانند مشکالت مربوط به واحد های ته نشینی اولیه و ثانویه و راه حل آن -5
 دانشجویان باید بتوانند روش بهره برداری از واحد های ته نشینی اولیه و ثانویه را توضیح دهند.  -6
 دانشجویان باید بتوانند مشکالت مربوط به واحد های تصفیه بیولوژیکی و راه حل آنها را بیان کنند. -7
 ه بیولوژیکی را توضیح دهند.دانشجویان باید بتوانند روش بهره برداری از واحد های تصفی -8

 هدف کلی جلسه چهارم: 

آشنایی با مشکالت تصفیه و دفع لجن فاضالب و همچنین آزمایش های الزم برای پایش روزانه تصفیه خانه های فاضالب 

 شهری.

 اهداف ویژه جلسه چهارم:

 دانشجویان باید بتوانند مشکالت تصفیه را مشخص کنند. -1

 ش های دفع لجن فاضالب را توضیح دهند.دانشجویان باید بتوانند رو -2
 دانشجویان باید بتوانند آزمایش های الزم را برای پایش روزانه تصفیه خانه های فاضالب شهری را توضیح دهند. -3
 دانشجویان باید بتوانند اصول مدیریت تاسیسات تصفیه فاضالب را بیان کنند.  -4
 ه فاضالب و شبکه جمع آوری فاضالب را تشریح کنند. دانشجویان باید بتوانند اصول نگهداری یک تصفیه خان -5

 هدف کلی جلسه پنجم:

 دانشجویان باید بتوانند مشکالت خطوط انتقال آب و شبکه های توزیع آب را تعیین کنند و راه حل های آنها را تشریح کنند. 

 اهداف ویژه جلسه پنجم:

 دانشجویان باید بتوانند:
 ند.ننتقال را بیان کتجهیزات مورد استفاده در خطوط ا -1
 د.ننحوه بهره برداری از خطوط انتقال را تشریح کن -2
 د.نمشکالت بهره برداری از خطوط انتقال را توضیح ده -3
 د.نراه حل مناسبی جهت رفع مشکالت بهره برداری پیشنهاد ده -4

 انواع شبکه های توزیع را نام ببرد. -5
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 ویژگیهای هر کدام از شبکه های توزیع را شرح دهد. -6

 الت احتمالی بهره برداری هر کدام از شبکه ها را تشریح کند.مشک -7

 هدف کلی جلسه ششم:

 آشنایی با مشکالت مخازن ذخیره آب و مسایل مربوط به ایستگاه پمپاژ و راه حل های آنها.  .1

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 دانشجو باید بتوانند: -1

 یژگیهای مخازن ذخیره را نام ببرد.و -2

 عریف کند.انواع مخازن ذخیره را ت -3

 نحوه بهره برداری از مخازن ذخیره زمینی را تشریح کند. -4

 نحوه بهره برداری از مخازن ذخیره هوایی را تشریح کند. -5

 نوع کاربرد هر یک از انواع مخازن را نام ببرد. -6

 مشکالت مربوط به بهره برداری هر یک از مخازن را توضیح دهد. -7

 ائه کند.راه حل مناسبی جهت رفع هر یک از مشکالت ار -8

 خانه ها را تشریح کند. تلمبهنحوه بهره برداری از  -9

 مشکالت مربوط به بهره برداری را توضیح دهد. -11

 . راه حل مناسبی جهت رفع هر یک از مشکالت ارائه کند -11

 هدف کلی جلسه هفتم:

ت و راه حل آشنایی با اصول راه اندازی و بهره برداری از یک تصفیه خانه آب و واحد های مختلف آن و مشکال  -1

 های آنها.

 اهداف ویژه جلسه هفتم:

 :دانشجو باید بتواند .1

 هدف از ته نشینی را بیان کند. .2

 با چگونگی بهره برداری از واحد ته نشینی آشنا گردد. .3

 مشکالت بهره برداری احتمالی را بشناسد. .4
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 راه حلهای متناسب با واحد برای حل مشکالت ارائه کند. .5

 ا بیان کندهدف از واحد فیلتراسیون ر .6

 انواع صافی ها را با تمام ویژگیهایش توضیح دهد. .7

 چگونگی بهره برداری از انواع صافیها را شرح دهد. .8

 راه حل مناسبی جهت رفع هر یک از مشکالت پیشنهاد کند .9

 هدف از انعقاد و لخته سازی را بیان کند .11

 نحوه بهره برداری از واحد انعقاد و لخته سازی را توضیح دهد. .11

 یمیایی مورد استفاده جهت انعقاد و لخته سازی را نام ببرد.مواد ش .12

 نحوه تعیین بهترین ماده منعقد کننده و کمک منعقد کننده را شرح دهد. .13

 مشکالت احتمالی بهره برداری از واحد مربوطه را بشناسد. .14

 راه حل مناسبی جهت رفع هر یک از مشکالت پیشنهاد کند .15

 هدف کلی جلسه هشتم:

 د بتوانند اصول نگهداری از یک تصفیه خانه آب و مدیریت تاسیسات آب را تعیین کنند.دانشجویان بای -1

 اهداف ویژه جلسه هشتم:

 را مفصل توضیح دهد.گندزدایی نحوه بهره برداری از واحد دانشجویان باید بتوانند  .1

 ویژگی مواد گندزدای مورد استفاده در واحد را بیان کند.دانشجویان باید بتوانند  .2

 مشکالت احتمالی را خوب بشناسد.دانشجویان باید بتوانند  .3

 دانشجویان باید بتوانند پایش روزانه سیستم های تصفیه آب و آزمایش های الزم را توضیح دهند.  .4

 دانشجویان باید بتوانند مدیریت تاسیسات آب را توضیح دهند.  .5

 تاسیسات مربوطه را توضیح دهند. دانشجویان باید بتوانند اصول نگهداری از یک تصفیه خانه آب و  .6

 هدف کلی جلسه نهم:

 بازدید از مخزن الفتی نیا )عملی( -1

 اهداف ویژه جلسه نهم:

 دانشجویان باید بتوانند ویژگی های مخازن آب را بیان کنند. .1

 هدف کلی جلسه دهم:

 بازدید از مخزن الفتی نیا )عملی( -1

 اهداف ویژه جلسه دهم:
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 یژگی های مخازن آب را بیان کنند.دانشجویان باید بتوانند و -1

 هدف کلی جلسه یازدهم:

 )عملی( بازدید از تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه .1

 اهداف ویژه جلسه یازدهم:

 دانشجو باید بتواند:

 مراحل مختلف تصفیه خانه را  تشخیص دهد. -1

 کارایی مراحل مختلف تصفیه خانه را توضیح دهد. -2

 ختلف تصفیه خانه را تشخیص دهد.مشکالت و راه حل های مراحل م -3

 هدف کلی جلسه دوازدهم:

 )عملی( بازدید از تصفیه خانه آب شهید نظری کرمانشاه  .1

 اهداف ویژه جلسه دوازدهم:

 دانشجو باید بتواند:

 مراحل مختلف تصفیه خانه را  تشخیص دهد. -1

 کارایی مراحل مختلف تصفیه خانه را توضیح دهد. -2

 مختلف تصفیه خانه را تشخیص دهد.مشکالت و راه حل های مراحل  -3

 هدف کلی جلسه سیزدهم:

 کرمانشاه  3)عملی( بازدید از ایستگاه پمپاژ فاضالب خط شماره 

 اهداف ویژه جلسه سیزدهم:

 دانشجویان باید بتوانند مسایل مرتبط با بهره برداری و نگهداری از ایستگاه پمپاژ را بیان کنند.

 هدف کلی جلسه چهاردهم:

 کرمانشاه  3ازدید از ایستگاه پمپاژ فاضالب خط شماره )عملی( ب

 اهداف ویژه جلسه چهاردهم:

 دانشجویان باید بتوانند مسایل مرتبط با بهره برداری و نگهداری از ایستگاه پمپاژ را بیان کنند.

 هدف کلی جلسه پانزدهم:

 بازدید از تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه  )عملی(

 هم:اهداف ویژه جلسه پانزد

دانشجویان باید بتوانند با فرایند های مختلف تصفیه آشنا شوند مشکالت بهره برداری و نگهداری هر واحد را بیان کنند و راه 

 حل های آنها را تشریح کنند.

 :هدف کلی جلسه شانزدهم
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 بازدید از تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه  )عملی(

 اهداف ویژه جلسه شانزدهم:

توانند با فرایند های مختلف تصفیه آشنا شوند مشکالت بهره برداری و نگهداری هر واحد را بیان کنند و راه دانشجویان باید ب

 حل های آنها را تشریح کنند.

 هدف کلی جلسه هفدهم:

 بازدید از تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه  )عملی(

 اهداف ویژه جلسه هفدهم:

ف تصفیه آشنا شوند مشکالت بهره برداری و نگهداری هر واحد را بیان کنند و راه دانشجویان باید بتوانند با فرایند های مختل

 حل های آنها را تشریح کنند.

 هدف کلی جلسه هجدهم:

 بازدید از تصفیه خانه فاضالب کرمانشاه  )عملی(

 اهداف ویژه جلسه هجدهم:

بهره برداری و نگهداری هر واحد را بیان کنند و راه دانشجویان باید بتوانند با فرایند های مختلف تصفیه آشنا شوند مشکالت 

 حل های آنها را تشریح کنند.

 هدف کلی جلسه نوزدهم:

 )عملی( بازدید از سراب قنبر و چشمه روزان

 هدف کلی جلسه بیستم:

 )عملی( بازدید از سراب قنبر و چشمه روزان

 هدف کلی جلسه بیست و یکم:

 ا دستگاهها و تجهیزات برقی.آشنایی با نکات ایمنی در مورد کار ب

 اهداف ویژه جلسه بیست و یکم:

 دانشجو باید بتواند: 
 نکات ایمنی مربوط به کار با دستگاه ها را به خوبی توضیح دهد.

 دستور العمل های موجود در مورد کار با دستگاهها را بداند. .1
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 ویدیو پروژکتور، وایت برد، ماژیک...

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخسهم از نمره کل)بر  روش آزمون
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 حسب درصد(

  برگذار نمیگردد 0  کوئیز

ارائه گزارش کار از بازدید های 

  صورت گرفته
  طول ترم 40 ارائه

  ه هجدهمجلس 50 کتبی آزمون پایان ترم

  طول ترم 10 - و بازدید ها حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور مرتب و به موقع در کالس  -1

 مشارکت در بحثهای گروهی -2

 انجام تکالیف ارائه شده -3
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