
 ثسوِ تعبلی

 داًشگبُ علَم پسشکی کرهبًشبُ

 داًشکذُ ثْذاشت

 گرٍُ آهَزشی هٌْذسی ثْذاشت هحیط

 طرح درض

 (آب ٍ فاضالب ٍ لَلِ کطیکارترد هَتَر تلوثِ ّا کارگاُ تاسیسات ضْری ): نام درس

 2اد ٍاحذ )یا سْن استاد از ٍاحذ(: تؼذ کارضٌاسی هٌْذسی تْذاضت هحیظترم پٌجن هقغغ: 

 کارگاّیًَع درض:  کارگاّیساػت  202 زهاى ارائِ درض: هذت

 98-99ًیوسال : اٍل         8-20ضٌثِ           ساػت: دٍهاى ارائِ درض:            رٍز: ز

 یا ّوسهاى هکاًیک سیاالت پیطٌیاز: 

 دکتر َّضیار حسیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
، تْرُ ترداری صحیح ٍ ًگْذاری هٌاسة از فاضالب ٍ آب تاسیسات در آًْا کارترد ًحَُ ٍ ّا پوپ هَتَر اًَاع تا داًطجَیاى آضٌایی

  تاسیسات هرتَط تِ اًتقال ٍ تَزیغ آب ٍ جوغ آٍری فاضالب ٍ ٍاحذّای تصفیِ هتذاٍل آب ٍ فاضالب

 

 اهداف ویژه :
 یذ:در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد فراگیر تا هفاّین زیر آضٌایی ٍ ضٌاخت پیذا ًوا

 اًَاع چاُ ّا ٍ رٍش ّای حفاری آًْاارائِ سرفصل درض،  -2

  هحاسثات ّیذرٍلیکی، ًکات ایوٌی ٍ دستَرالؼول ّای تْرُ ترداری چاُ ّا -2

 تازدیذ هیذاًی از چاُ ّا  -3

 حل توریي -4

 پیراهَى پوپ ّا ٍ عثقِ تٌذیهفاّین ٍ اصالحات  -5

 ٍیصگیْای کارتردی ٍ فٌی پوپ ّا   -6

 حل توریي -7

 از ایستگاُ ّای پوپاشتازدیذ هیذاًی  -8

 ّیذرٍلیک ٍ افت فطار در سیستن پوپاش -9

20- NPSH کاٍیتاسیَى ٍ 

 حل توریي -22

 ضرتِ آب -22

 آزهایطگاُ ّیذرٍلیک -23

 قَاًیي تطاتِ، ػولکرد پوپ ٍ اتصاالت سری ٍ هَازی -24

 حل توریي -25

 آزهَى هیاى ترم -26

 هٌحٌی ّای هطخصِ پوپ ٍ سیستن -27

 ٍ ایستگاُ پوپاش اًتخاب پوپ -28

 حل توریي -29

 ایستگاُ پوپاشعراحی  -20

 حل توریي -22

 چاُ ّاایستگاُ ّای پوپاش ٍ رفغ ػیة ٍ تْرُ ترداری ًگْذاری از  -22

 تازدیذ هیذاًی -23

 لَلِ کطی آب ٍ فاضالب در ساختواى -24



 هطکالت ٍ ًگْذاری لَلِ کطی ساختواى -25

 کارگاُ لَلِ کطی -26
 

 اًَاع چبُ ّب ٍ رٍشْبی حفبری درض، سرفصل ارائِ جلسه اول:

 تاضذ:داًطجَ تایستی قادر 

 را تیاى ًوایذ.چاُ ٍ حفاری اصغالحات ٍ تؼاریف  -2

 عثقِ تٌذی ٍ ساختواى اصلی چاُ ّا را  تیاى ًوایذ. -2

 .اًَاع رٍش ّای حفاری ٍ دستگاُ ّای هَرد ًیاز آى را تیاى کٌذ -3

 ّا چبُ ثرداری ثْرُ ّبی دستَرالعول ٍ ایوٌی ًکبت ّیذرٍلیکی، هحبسجبت :دومجلسه 

 تاضذ:داًطجَ تایستی قادر 

 تیاى ًوایذ. ًحَُ هحاسثات ّیذرٍلیکی چاُ ّا را -2

 تیاى ًوایذ. ًحَُ هحاسثِ هیساى آتذّی چاُ ّا را -2

 ًکات ایوٌی الزم در حفاری چاُ ّا را تطریح کٌذ. -3

 دستَرالؼول ّای الزم جْت تررسی ٍ ًحَُ حفاری را تیاى کٌذ. -4

 

 ّب چبُ از هیذاًی ثبزدیذ :سومجلسه 

 تاضذ:داًطجَ تایستی قادر 

 ًحَُ حفاری ٍ اًَاع چاُ ّا را تیاى ًوایذ. -2

 

 حل توریي :چهارمجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 هحاسثات ّیذرٍلیکی ٍ آتذّی ٍ افت هرتَط تِ چاُ ّا را تیاى ًوایذ. -2

 

 ثٌذی طجقِ ٍ ّب پوپ پیراهَى اصالحبت ٍ هفبّین :پنجنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. پوپ ٍ پوپاش در تاسیسات آب ٍ فاضالباصغالحات ٍ تؼاریف  -2

 عثقِ تٌذی هَتَر تلوثِ ّا را از لحاػ ػلوی ٍ عراحی  تیاى ًوایذ. -3

 را تیاى ًوایذ. ساختواى اصلی پوپ -4

 را تیاى ًوایذ. هطخصات پوپ ّای تا جاتجایی هثثت ٍ دیٌاهیک -5

 

 ّب پوپ فٌی ٍ کبرثردی ٍیصگیْبی :ششنجلسه 

 قادر تاضذ:داًطجَ تایستی 

 را تیاى ًوایذ. اًَاع پرٍاًِ ّای پوپ ّا تا ٍتصگیْا ٍ کارترد آًْا -2

 ّذ ٍ ظرفیت پوپ را تیاى ًوایذ. -2

 را تیاى ًوایذ. سرػت ٍیصُ در پوپ -3

 را تیاى ًوایذ. تارکل هکص، ارتفاع پوپاش ٍ ارتفاع کل پوپاش -4

 حل توریي :هفتنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 ، افت، ارتفاع کل، سرػت ٍیصُ در پوپ ّا را تیاى ًوایذ.هحاسثات ّیذرٍلیکی -2

 



 پوپبش ایستگبُ از هیذاًی ثبزدیذ :هشتنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 .ضرح دّذاتصاالت ٍ ساختواى ایستگاُ پوپاش ٍ اًَاع پوپ ّا را  -2

 

 پوپبش سیستن در فشبر افت ٍ ّیذرٍلیک :نهنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. افت در سیستن ّای پوپاش اًَاع -2

 را تیاى ًوایذ. اًَاع جریاى، افت ًاضی از اصغکاک، افت ًاضی از اتصاالت ٍ ضیرّا -2

 را تیاى ًوایذ. کارترد هؼادالت ّیسى ٍیلیاهس، دارسی ٍ هٌیٌگ -3

 را تیاى ًوایذ. رٍش ّای هحاسثِ ًَع جریاى ٍ ًحَُ هحاسثِ ضریة اصغکاک -4

 

 کبٍیتبسیَى ٍ NPSH :دهنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ.اًَاع فطار خالص هثثت هکص  -2

 را تیاى ًوایذ. ضرایظ ایجاد خَردگی در پوپ ّا ٍ اتصاالت -2

 را تیاى ًوایذ. راّکارّای کاّص ٍ کٌترل کاٍیتاسیَى -3

 حل توریي :یازده هنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 اع هثثت خالص هکص ٍ ضرایظ ایجاد خَردگی در پوپ ّا را تیاى ًوایذ.هحاسثات هرتَط تِ فطار، ارتف -2

 

 ضرثِ آة :دوازه دهن جلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ضرتِ -2

 را تیاى ًوایذ. تاسیسات ٍ سیستن پوپاش در تراتر ضرتِ آب از هحافظتًحَُ  -2

 .را تیاى ًوایذ. دیٌاهیک ضرتِ آب -3

 آزهبیشگبُ ّیذرٍلیک :شیزده هنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 رٍش اًذازُ گیری ضرتِ آب را ضرح دّذ. -2

 

 

 هَازی ٍ سری اتصبالت ٍ پوپ عولکرد تشبثِ، قَاًیي :چهارده هنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. قَاًیي تطاتِ پیراهَى قذرت، دتی ٍ ارتفاع -2

 را تیاى ًوایذ. ٍ دتیNPSHهٌحٌی ّای هطخصِ ارتفاع،  -2

 را تیاى ًوایذ. ٍیصگیْای اتصال سری ٍ هَازی پوپ ّا -3

 را تیاى ًوایذ. تغییرات دتی ٍ ارتفاع در حیي اتصال سری ٍ هَازی پوپ ّا -4

 حل توریي :پانزده هنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 اتصال سری ٍ هَازی پوپ ّا ٍ ... را تیاى ًوایذ.، NPSHهحاسثات هرتَط تِ قَاًیي تطاتِ،  -2

 



 

 آزهَى هیبى ترم ن:ده هجلسه هف
 

 سیستن ٍ پوپ هشخصِ ّبی هٌحٌی ن:ده هجلسه هف

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. سیستن ٍ پوپ هطخصِ ّای هٌحٌی -2

 را تیاى ًوایذ.رسن هٌحٌی ّای هطخصِ سیستن پوپاش ًحَُ  -2

 

 پوپبش ایستگبُ ٍ پوپ اًتخبة ن:هجلسه هجده 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. ًقغِ کار پوپ -2

 تیاى ًوایذ. را ًقغِ عراحی پوپ -2

 را تیاى ًوایذ. ارتفاع استاتیکی، دیٌاهیک ٍ کل را جْت اًتخاب پوپ -3

 

  هن:وزده جلسه ن

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را حل ًوایذ. هَتَر تلوثِ ّا هطخصِ ّایپرسص ّا ٍ هسائل هرتَط تِ  -2

 

 پوپبش ایستگبُ طراحی ن:جلسه بیست
 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. الساهات ایستگاُ پوپاش -2

 تیاى ًوایذ. را هؼیارّای عراحی ایستگاُ پوپاش -2

 تخص ّای اصلی ایستگاُ پوپاش را تیاى ًوایذ. -3

 ًحَُ عراحی ایستگاُ پوپاش را تیاى ًوایذ. -4

 حل توریي :بیست و یکنجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 هحاسثات هرتَط تِ ایستگاُ پوپاش را تیاى ًوایذ. -2

 

 ّب چبُ ٍ پوپبش ّبی ایستگبُ از ًگْذاری ثرداری ثْرُ ٍ عیت رفع :جلسه بیست و دوم

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ.ًحَُ تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری ایستگاُ پوپاش  -2

 تیاى ًوایذ. تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری از چاُ ّا راًحَُ  -2

 ًکاتی پیراهَى تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری از پوپ ّا را تیاى ًوایذ. -3

 ًکات ایوٌی در زهاى تْرُ تردای ایستگاُ ّا ٍ چاُ ّا را تیاى ًوایذ. -4

 ًحَُ ًظارت ٍ آییي ًاهِ  ّای تازرسی ٍ گسارش ًَیسی را ضرح دّذ. -5

 

  هیذاًی ثبزدیذ :سینبیست و سوم تا جلسه 

  سبختوبى ٍ هشکالت ثْرُ ثرداری ًگْذاری در فبضالة ٍ آة کشی لَلِ :جلسه سی و یکن و سی و دوم

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ.ًحَُ تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری از لَلِ کطی ّا ٍ اتصاالت ساختواى  -2



 تیاى ًوایذ. ًکاتی پیراهَى تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری از پوپ ّا را -2

 اًَاع لَلِ ّا، کارترد ٍ هطخصات فٌی لَلِ ّای استفادُ ضذُ در ساختواى را تیاى ًوایذ. -3

 هثاًی کارترد لَلِ ّای آب سرد ٍ گرم را در ساختواى تیاى کٌذ. -4

  کشی لَلِکبرگبُ  :جلسه سی وسوم تا سی و پنجن
 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 ًوایذ. کارترد اًَاع لَلِ را تیاى -2

 ًحَُ ػولی تستي لَلِ ّا ٍ اتصاالت را تیاى ًوایذ. -2

 اًَاع تجْیسات هَرد استفادُ در کارگاُ لَلِ کطی را ًام تردُ ٍ ًحَُ کار تا آًْا را تیاى ًوایذ. -3

 روش تدریس )آهوزش(:
 سخٌراًی  -2

 سخٌراًی تا پاٍرپَیٌت -2

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضَر تِ هَقغ در جلسات -2

 هرتَعِضرکت در تحث ّای  -2

 اًجام پرٍشُ ٍ تکلیف درسی -3

 ارائِ پرٍشُ -4

 نحوه ارزیابی دانشجو:
 اهتحاى کتثی  -2

 ارائِ ضفاّی  -2

 فؼالیت کالسی  -3

 حضَر -4

 

 

 تاریخ سْن ًورُ از کل )%( رٍش آزهَى 

  50 کتثی پایاى ترم

  25 سخٌراًی هیاى ترم

پرسص ٍ پاسخ ٍ حضَر در  ٍ حضَر فؼالیت کالسی

 کالض

25  

 

 

 آهوزشی:هنابع 
 

 



 

 داًشکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرض:               ًبم ٍ اهضبی هذیرگرٍُ:                       ًبم ٍ اهضبی هسئَل 

 

                                      تبریخ ارسبل:                     تبریخ تحَیل:                       تبریخ ارسبل:                  

 


