
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 و آبهای سطحی فاضالبشبکه جمع آوری  نام درس :

  10-8ساعت  ،ها  شنبهسه  تاریخ برگزاری : 95-96تحصیلی  دوم لنیمسا طول دوره :

 دانشکده بهداشت ل برگزاری :مح کد درس: - (ساعت(43) واحد عملی 1( + 11) واحد نظری1)  2تعداد واحد :

  مکانیک سیاالت پیش نیاز : علی ظفرزادهدکتر  گروه مدرسین :

 12-10شنبه چهار -روزهای تماس: شنبه

 230داخلی  42346102تلفن گروه: 

Email: zafarzadeh@goums.ac.ir 

  نا پیوسته کارشناسی -مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

 ف کلی :اهدا

 روشهای مختلف تصفیه فاضالب شهری ویژگی های کمی و کیفی فاضالب های شهری و با دانشجویان آشنایی .1

 . آشنایی دانشجویان با استانداردهای استفاده مجدد و مخاطرات بهداشتی دفع غیربهداشتی فاضالب2

 د.بنبه اهداف زیر دست یا اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 آن ایجرا ورتضر و بفاضال آوری جمع شبکه درس ارزشیابی و تدریس نحوه درس، اهدافآشنایی و کسب دانش در خصوص -1

  بفاضال آوری جمع وژهپر مدیریتآشنایی وکسب دانش در مورد   -2

 و براورد جمعیت یرآو جمع یها سیستم و شهارو اعنوازمینة  در  وکسب دانش آشنایی -4
 ها لوله و ها لکانا  لیکروهیدب دانش در مورد آشنایی وکس -4
 بفاضال آوريجمع  شبکه حیاطر مبانیآشنایی وکسب دانش در مورد  -5
 بفاضال آوري جمع شبکه تمتعلقا و ضمائمآشنایی وکسب دانش در مورد  -6
 حیاطر مبانیب نتخاا و بفاضال آوري جمع شبکه حیاطر ه نحوآشنایی وکسب دانش در مورد  -7
 حیاطر روش و آنبر موثر ملاعو ، سطحی يها بناروایی وکسب دانش در مورد آشنا -8

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت جلسه ردیف

 یلگوهاا اعنوا  .2       بجمع فاضال آوریشبکه  اثحدا  ورتضر -1 8-10 اول 1

ها وضالبرفا ایبرنامه برتشکیالت  نمازسا . 4   بفاضال آوریجمع  یها

  تصطالحاا. تعریف 3

 دکتر علی ظفرزاده

مطالعات   .2 بفاضال آوریجمع پروژه های   مختلف حلامر  .1 8-10 دوم 2

 . 4منابع اطالعات و   دیقتصاا، جتماعیالیه شامل مسائل او

 بجمع فاضال آوریشبکه  حیاطر تضاومفر

 دکتر علی ظفرزاده

مل اعو.  4و سیستم فاضالبر اع نو. ا2آوری جمع  یشهااع رونوا.  1 8-10 سوم 4

مطالعه بینی پیش جمعیت و  ی شهارو .3ب لید  فاضالتو بر موثر

 نهاسر آوردبری شها. رو5

 دکتر علی ظفرزاده

 دکتر علی ظفرزاده بفاضاله کنند آوریجمع  ریمجا لیک روهید . 1 8-10 چهارم 3

 های یستمحی ساطر. 2شهری  و فاضالبرسیستم حی ا. مبانی طر1 8-10 پنجم 5

 هزینهکم  و کوچک و فاضالبر

 دکتر علی ظفرزاده

ایستگاههای  .3ها  لوله.  4ها  ل. منهو2ها و. ضمائم فاضالبر1 8-10 ششم 6

 ژپمپا

 دکتر علی ظفرزاده

. 2  عملی وژهجهت پر  بجمع فاضالآوری   شبکه حیاطر حل امر.  1 8-10 هفتم 1

 لیکیروهیدت محاسباول جد تکمیل 

 زادهدکتر علی ظفر

 دکتر علی ظفرزاده حیاطر.  4آن   بر موثر ملاعو و بناروا انمیز. 2سطحی  ی ها بناروا.1 8-10 هشتم 8



  سطحی بناروا شبکه

 بحث گروهی پاسخ، پرسش وسخنرانی، روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :
 می باشد.دانشکده غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی  -1

 وقع در کالس و قبل از حضور استادحضور به م -2

 : ایف و تکالیف دانشجوظو
 رعایت نظم در کالس -1

 ارائه شده از طرف استاد انجام تکالیف -2

 مشارکت در درس  -4

 طراحی پروژه جمع آوری فاضالب  ارائه گزارش -3

 :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 % 50 آخر ترم ی و تشریحی()چهار گزینه ا ازمون کتبی -1

 %50طراحی و ارائه پروژه جمع آوری فاضالب  -4

 23/4/96:  آزمون پایان ترمخ یتار -3

 :منابع اصلی

 1-   Wastewater engineering, Collection and pumping of Wastewater    
   5885 ، تهران دانشگاه ،انتشارات فاضالب آوري جمع  ت.  م.  منزوي  -2
   5865 تهران دانشگاهی ،جهاد فاضالب آوري جمع شبکه. امیرحسین.  محوي -8
 5886 حفیظ، نشر فاضالب، آوري جمع شبکه طراحی باقر، محمد زاده میران -4

 


