
  

  اهداف کلی جلسات: (جهت هر جلسه یک هدف)

روشهاي تعیین مقدار انواع فازهاي مطالعات شبکه انتقال و توزیع آب، ، آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس-1

  مصرف سرانه و تغییرات مصرف آب

  )LMS(به صورت مجازي در سامانه  آشنایی با روشهاي پیش بینی جمعیت در طرحهاي انتقال و توزیع آب -2

  آشنایی با مالحظات کلی در طراحی خطوط انتقال آب -3

 جریان ناپایدار در خطوط انتقال و نحوه استفاده از مخازن ذخیره در تاسیسات انتقال و توزیع آبآشنایی با اصول  -4

  )LMS(به صورت مجازي در سامانه 

  آشنایی با ضوابط و معیارهاي فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع آب -5

  ت جریان در حلقه هاآشنایی با اصول توزیع آب، انواع شبکه هاي توزیع و معادالت حرک -6

  آشنایی با محاسبات شبکه هاي توزیع -7

  (جلسه اول) آشنایی با خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي -8

  آشنایی با خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي (جلسه اول) -9

  آشنایی با ضربه قوچ و روشهاي کنترل آن (مجازي در سامانه نوید) -10

  شنایی با انواع شیرآالت، لوله ها و اتصاالت مورد نیاز در خطوط انتقال و شبکه توزیعآ -11

 حل مسایل و تمرینات مرتبط با خطوط انتقال و شبکه توزیع و رفع ابهامات  -12

  هدف کلی جلسه اول:

  آشنایی با اهداف درس، سرفصل درس، روشهاي تعیین مقدار مصرف سرانه و تغییرات مصرف آب

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

  آبسیستم هاي انتقال و توزیع  عنوان درس:

  کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 4دانشجویان ترم  مخاطبان:

  شنبه ها دو 8-10 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:نظري                      5/1 تعداد واحد:

  98- 99تحصیلی سال  دومشنبه نیمسال سه روزهاي  10- 12ساعت  زمان ارائه درس:

  محیطدکتري تخصصی بهداشت  -دکتر انور اسدي مدرس:

 هیدرولیکآزمایشگاه  -کارگاه تاسیسات شهري (موتور تلمبه و لوله کشی آب و فاضالب) دروس پیشنیاز:

در این درس دانشجویان با اصول مهندسی و مبانی طراحی روشهاي انتقال آب و شبکه هاي توزیع آب در جوامع 

 مختلف آشنا می شوند.

در این درس ضمن آشنایی با مالحظات کلی در انتقال آب و اصول محاسبات هیدرولیکی، تهیه نقشه  شرح درس:

گیرد. همچنین به اصول انتخاب لوله ها، ظوابط و معیارها و اصول هاي الزم و طراحی خط انتقال مورد توجه قرار می

باالخره مطالعه و محاسبات اولیه و اصول طراحی شبکه لوله گذاري و حفاظت در برابر خوردگی پرداخته می شود. 

  توزیع و انواع روشهاي طراحی شبکه مورد توجه قرار می گیرد.



  

 آشنایی با مالحظات کلی در طراحی خطوط انتقال آب

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

  

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



  

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

  آشنایی با محاسبات شبکه هاي توزیع

 (جلسه اول) ع آب شاخه اي و حلقويآشنایی با خصوصیات شبکه هاي توزی

 )دوم(جلسه  آشنایی با خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي

  حل کند.نفري را  1000دانشجو باید بتواند مثالی از شبکه توزیع شاخه اي براي یک روستاي 

 نفري را حل کند. 1000دانشجو باید بتواند مثالی از شبکه حلقوي براي یک شهرك 



  

 صفري هیوا حسینی اسدي

  آشنایی با ضربه قوچ و روشهاي کنترل آن هدف کلی جلسه دهم:

  در پایان دانشجو بتواند ضخامت الزم براي لوله ها را با توجه به فشار الزم محاسبه کند -1 اهداف جزئی جلسه دهم:

  انواع روشهاي کنترل ضربه قوچ را بیان کند. -2

  آشنایی با انواع شیرآالت، لوله ها و اتصاالت مورد نیاز در خطوط انتقال و شبکه توزیع هدف کلی جلسه یازدهم:

  انواع شیرآالت و کاربرد آنها را در خط انتقال و شبکه توزیع بیان کند. -1 اهداف جزئی جلسه یازدهم:

  انواع لوله ها و کاربرد آنها در خط انتقال و شبکه توزیع را بیان کند. -2

  حل مسایل و تمرینات در ارتباط با خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و رفع ابهامات هدف کلی جلسه دوازدهم:

 دانشجو بتواند تمرینات مرتبط با خطوط انتقال آب و شبکه توزیع را حل نماید -1:دهمدوازاهداف جزئی جلسه 

 



  انتقال و توزیع آب (نظري) جدول زمانبندي درس:

15:10الی  15:8عت شنبه ها ساسه  روز و ساعت جلسه :  

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 15/11/1398  
اهداف درس، سرفصل درس، روشهاي تعیین مقدار مصرف سرانه و 

 تغییرات مصرف آب
انور اسديدکتر   

2 29/11/1398 انور اسديدکتر   روشهاي پیش بینی جمعیت در طرحهاي انتقال و توزیع آب   

3 6/12/1398 انور اسديدکتر  مالحظات کلی در طراحی خطوط انتقال آب   

4 13/12/1398  
اصول جریان ناپایدار در خطوط انتقال و نحوه استفاده از مخازن ذخیره در 

  تاسیسات انتقال و توزیع آب
انور اسديدکتر   

5 20/12/1398 انور اسديدکتر  ضوابط و معیارهاي فنی در طراحی خطوط انتقال و شبکه هاي توزیع آب   

6 27/12/1398  
هاي توزیع و معادالت حرکت جریان در حلقه اصول توزیع آب، انواع شبکه 

  ها
انور اسديدکتر   

7 19/1/1399 انور اسديدکتر  محاسبات شبکه هاي توزیع   

8 26/1/1399  انور اسديدکتر  خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي 

9 2/2/1399  
و حل مسایل مرتبط  خصوصیات شبکه هاي توزیع آب شاخه اي و حلقوي

  با آنها

 دکتر انور اسدي

10 9/2/1399  دکتر انور اسدي  آشنایی با ضربه قوچ و روشهاي کنترل آن 

11 16/2/1399  
آشنایی با انواع شیرآالت، لوله ها و اتصاالت مورد نیاز در خطوط انتقال و شبکه 

  توزیع

 دکتر انور اسدي

12 23/2/1399  
ارتباط با خطوط انتقال و شبکه توزیع آب و رفع حل مسایل و تمرینات در 

  ابهامات

 دکتر انور اسدي

ییامتحان نها  13 انور اسديدکتر    

 

  


