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بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده بهداشت
                                                و آبهاي سطحی فاضالبشبکه جمع آوري ) درس course planطرح  دوره (

  
  97-98تحصیلی  سال اول نیمسال *.                                                و آبهاي سطحی فاضالبشبکه جمع آوري   نام درس:

  کارشناسی مهندسی بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                    بهداشت دانشکده: 
  مکانیک سیاالت درس پیشنیاز:                           واحد عملی)1+  نظري واحد 1( 2 * تعداد واحد:

       12.30- 14و  10-12شنبه چهار  * روز و ساعت برگزاري: 
  مهندسی بهداشت محیط *.گروه آموزشی:                                                8 کالس شماره محل برگزاري: .*  

  دکتر علی ظفرزادهمدرسین: نام 
  دوشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                     دکتر علی ظفرزاده مسوول درس:نام 

 zafarzadeh@goums.ac.irپست الکترونیک   32434340تلفن:  گروه بهداشت محیط -دانشکده بهداشت آدرس دفتر:
  :دانشجو :هدف کلی درس

را  تاسیسات شبکه فاضالب -4را بداند.  مقدار فاضالب ها  -3را شرح دهد.   انواع و خواص فاضالب ها -2را بداند.  تاریخچه جمع آوري فاضالب  -1
را کارگذاري لوله هاي فاضالب  -7را انجام دهد.    محاسبه شبکه هاي جمع آوري فاضالب -6را تعریف کند.   ایستگاه هاي پمپاژ فاضالب -5بشناتسد.   

  را ابداند. نگهداري شبکه جمع آوري فاضالب -8بداند.   
  اهداف اختصاصی:

  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
  را بدانند. آن ايجرا ورتضر و بفاضال آوري جمع شبکه درس ارزشیابی و تدریس نحوه ،درس اهداف -1
  را بدانند. بفاضال آوري جمع وژهپر مدیریتمورد   -2
  را تعریف کند. و براورد جمعیت يرآو جمع يها سیستم و شهارو اعنوا -3
  را محاسبه نماید.  ها لوله و ها لکانا  لیکروهید -4
  را بداند. بفاضال آوريجمع  بکهش حیاطر مبانی  -5
  را بداند. بفاضال آوري جمع شبکه تمتعلقا و ضمائم -6
   را بداند. بفاضال آوري جمع شبکه حیاطر مبانیب نتخاا و ه نحو -7
  را بداند.آن  حیاطر روش و آنبر موثر ملاعو ، سطحی يها بناروا -8

 مساله حل پاسخ و پرسش آموزشی، کمک وسایل از استفاده رانینسخشیوه تدریس: 
   نحوه ارزشیابی دانشجو:

  % 50ازمون کتبی (چهار گزینه اي و تشریحی) آخر ترم  -  - 1
  %50طراحی و ارائه پروژه جمع آوري فاضالب  -3

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
  غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی دانشکده می باشد. -1
  در کالس و قبل از حضور استاد حضور به موقع -2

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  رعایت نظم در کالس -1
  انجام تکالیف ارائه شده از طرف استاد -2
  مشارکت در درس  -3
  طراحی پروژه جمع آوري فاضالب  ارائه گزارش -4

  * تاریخ امتحان میان ترم:  
  طبق برنامه اموزش دانشکده

  ان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجوی

mailto:zafarzadeh@goums.ac.ir
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 یمنابع اصل

  منابع اصلی:
 1 -   Wastewater engineering, Collection and pumping of Wastewater     
     1385 ، تهران دانشگاه ،انتشارات فاضالب آوري جمع  ت.  م.  منزوي  - 2
     1365 تهران دانشگاهی ،جهاد فاضالب آوري جمع شبکه. امیرحسین.  محوي - 3
   1386 حفیظ، نشر فاضالب، آوري جمع شبکه طراحی باقر، محمد زاده میران - 4

  
  تصفیه فاضالب یجدول زمان بندي برنامه درس

    
آمادگی الزم مالحظات /   مدرس  عنوان  ساعت  جلسه

دانشجویان قبل از شروع 
  کالس

1  12-10  اعنوا  .2       بجمع فاضال آوريشبکه  اثحدا  ورتضر -1 
برنامه تشکیالت  نمازسا . 3   بفاضال آوريجمع  يها يلگوهاا
   تصطالحاا. تعریف 4 هاوضالبرفا ايبر

  پیش مطالعه داشته باشد  دکتر علی ظفرزاده

مطالعات   .2 بفاضال آوريجمع پروژه هاي   مختلف حلامر  .1 12-10  2
 . 3 منابع اطالعاتو   ديقتصاا، جتماعیالیه شامل مسائل او
  بجمع فاضال آوريشبکه  حیاطر تضاومفر

 دروس قبلی را مرور کرده باشد دکتر علی ظفرزاده

.  3 وفاضالبر سیستم  اعنو. ا2 آوري جمع يشهارو اعنوا.  1 12-10  3
 پیش بینی مطالعه و  يشهارو .4 بفاضال  لیدتو بر موثر ملاعو

  هناسر آوردبر يشهارو. 5 جمعیت

 دروس قبلی را مرور کرده باشد دکتر علی ظفرزاده

 دروس قبلی را مرور کرده باشد دکتر علی ظفرزاده  بفاضاله کنند آوريجمع  ريمجا لیک روهید . 1 12-10  4
 سیستم حیاطر. 2شهري   وفاضالبرسیستم  حیاطر مبانی. 1 12-10  5

  هزینه کم و کوچک  وفاضالبر هاي
 را مرور کرده باشد دروس قبلی دکتر علی ظفرزاده

ایستگاههاي  .4 ها لوله.  3 ها لمنهو. 2 هاوفاضالبر . ضمائم1 12-10  6
  ژپمپا

 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده

 وژهپر جهت  بفاضال جمع آوري  شبکه حیاطر  حلامر.  1 12-10  7
  لیکیروهید تمحاسبا ولجد  تکمیل. 2  عملی

 بلی را مرور کرده باشددروس ق دکتر علی ظفرزاده

 3  آن بر موثر ملاعو و بناروا انمیز. 2  سطحی يها بناروا.1 12-10  8
  سطحی بناروا شبکه حیاطر. 

 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده

 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده  اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  9

 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده   ١٤- ١٢.٣٠  10
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  11
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  12
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  13
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  14
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  هدکتر علی ظفرزاد اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  15
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  16
 دروس قبلی را مرور کرده باشد  دکتر علی ظفرزاده اجراي عملی پروژه شبکه جمع آوري فاضالب  ١٤- ١٢.٣٠  17

 


