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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

انتقال  یها یستمس :کارگاه/دوره/عنوان درس

 محیط بهداشت مهندسی گروه آموزشی: آب یعوتوز

-نظری واحد2  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 عملی
 دانشکده بهداشت شکده/ مرکز آموزشی درمانی:دان

 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس یک گروه تعداد گروه هدف:

مهندسی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 بهداشت محیط، کارشناسی پیوسته
 اول نیمسال زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 درس ایمیلآ تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Jalil.jaafari@gums.ac.ir  33824664-013 استادیار  جعفری جلیل

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 

دوره طرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

  د.كلمه در مورد درس بنویسی 300تا  250معرفي مختصري در حدود 

 

ز نتقال آب اادرس سیستم های انتقال وتوزیع اب به روشها، محاسبات طراحی و مسائل و مشکالتی که می تواند برای 

وص منبع آب خام به تصفیه خانه آب و توزیع اب برای جوامع شههری و روسهتایی و همینهین مالحظهاتی  در خصه

تلف طرح های ین درس با مباحثی از جمله فازهای مخدر اتخمین میزان جریان آب مورد نیاز اجتماعات می پردازد.  

 ،ش شهرو نحوه گستر یجامع شهر ، طرحدوره طرح یانپا ، جمعیتطرح یضرورت اجراانتقال و توزیع آب که در آن 

نتقهال و ، شرایط آب و هوایی، متوسط مصرف سرانه روزانه، شناسایی منابع آب منطقهه روش ههای اسرانه مصرف آب

ورد نیهاز مهو نوع اتصاالت و کانالها و لوله ها، طراحهی مخهازن ن هه داری آب شهرب و بهرآورد آب  توزیع آب ، جنس

 آتشنشانی  مورد بررسی قرار می گیرد.
  
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس

 شوند. یآب آشنا م یعو شبکه توز یرهخطوط انتقال و مخازن ذخ یو طراح یبا مبان یاندانشجو

 

 گاه/دوره:كار/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 تخمین و محاسبه جمعیت شهر ها و روستا ها در سال های آتی 
 محاسبه آب موردنیاز جهت طراحی شبکه انتقال و توزیع آب 

 آن مطالعاتی روشهای و آب توزیع و انتقال پروژه یک با آشنایی 
 آب توزیع و انتقال تاسیسات طراحی در موثر رامترهایپا و محاسبات انجام چ ون ی با آشنایی 
 آب توزیع و انتقال های شبکه متعلقات و کاربردی و بنیادی معادالت با آشنایی 
 آب توزیع و انتقال شبکه با مرتبط عملی پروژه یک طراحی انجام با آشنایی 

 

 1399 -1400ي اول سال تحصیلنیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
در مهههورد شهههبکه  یکلیهههات
 یآبرسهان یخیههو تار یآبرسان
 و جهان یراندر ا

 29/10/99 6/7/99 چند رسانه اي هفته اول جعفري
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 مهر

2 

تعیین مقدار مصرف سرانه آب 
و تغییهههرات مصهههرف آن در 

 جوامع آن

 ومهفته د جعفري

 مهر

 29/10/99 13/7/99 صوتي

3 

 یتعیین دوره طرح در طرحها
 یآبرسان

 هفته سوم جعفري

 مهر

 29/10/99 20/7/99 صوتي

4 

جمعیهت  یپیش بین یروشها
 یآبرسان یدر طرحها

هفته  جعفري

 چهارم

 مهر

 29/10/99 27/7/99 چند رسانه اي

5 

در خطههوط  یمالحظههات کلهه
انتقال آب ، انتخهاب مسهیر و 

 مختلف انتقال آب یاه ینهگز

 هفته اول جعفري

 آبان

 29/10/99 4/8/99 چند رسانه اي

6 

انتخههاب  یضههوابط و معیارههها
 لوله ، اتصاالت و شیر آالت

 هفته دوم جعفري

 آبان

 29/10/99 11/8/99 چند رسانه اي

7 

در خطههوط  یههدارناپا یههانجر
انتقهههال آب و اثهههرات آن در 

 خطوط لوله

 هفته سوم جعفري

 آبان

 29/10/99 18/8/99 سانه ايچند ر

8 

در  یفنهه یضههوابط و معیارههها
خطهههوط انتقهههال و  یطراحههه
 آب یعتوز یشبکه ها

هفته  جعفري

 چهارم

 آبان

 29/10/99 25/8/99 چند رسانه اي

9 

انتخاب محل احداث مخازن ، 
 ییو هوا یزمین

 هفته اول جعفري

 آذر

 29/10/99 2/9/99 چند رسانه اي

10 

مخزن برآورد حجم  یمعیارها
 آب

 هفته دوم جعفري

 آذر

 29/10/99 9/9/99 چند رسانه اي

11 

 هفته سوم جعفري آب یعتوز یانواع شبکه ها

 آذر

 29/10/99 16/9/99 چند رسانه اي
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12 

 یاصول محاسبات شهبکه هها
 یآب شاخه ا یعتوز

هفته  جعفري

 چهارم

 آذر

 29/10/99 23/9/99 صوتي

13 

 یاصول محاسبات شهبکه هها
 یحلقو یعتوز

 هفته اول جعفري

 دي

 29/10/99 3/10/99 چند رسانه اي

14 

بهها ضههربه قههو  در  ییآشههنا
 یخطوط آبرسان

 هفته دوم جعفري

 دي

 29/10/99 10/10/99 صوتي

15 

مرتبط  یپروژه عمل یکانجام 
در  یکالسهه یبهها آموختههه ههها

 یمورد شبکه شاخه ا

 هفته سوم جعفري

 دي

 29/10/99 17/10/99 چند رسانه اي

16 

مرتبط  یپروژه عمل یکانجام 
در  یکالسهه یبهها آموختههه ههها
 یمورد شبکه حلقو

هفته  جعفري

 چهارم

 دي

 29/10/99 26/10/99 چند رسانه اي

17 

هفته  جعفري رفع اشکال

 چهارم

 يد

 29/10/99 29/10/99 صوتي
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 داستا وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

 *    * و منابع اصلیمحتوای 

  *   * بیشتر مطالعه منابع

  *   * تمرین ها

 *    * تاالر گفت و

 *    * طرح سوال

 *    * سواالت متداول

 *    * آزمون

 * *   * اتاق گفت و

 * *   * کالس آنالین

      اخبار

  *   * نظرسنجی

 *    * خود آزمون

  *   * هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

 

و طبق برنامه     Sky roomاستفاده از  
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 :منابع اصلي درس
در -ن درسناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر ای) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
  1379 –اصفهان ،  یآب انتشارات دانشگاه صنعت یعتوز یشبكه ها ی،، دكتر محمدرضا چمن یدكتر امير تائب .1

 یعزخطوط انتقال ، مخازن ذخيره و شبكه تو یبا ضوابط طراحدر ارتباط  یزیو برنامه ر یریتسازمان مد یاتنشر .2

 آب

3.  Water Supply / A. C. Twort, Butter Worth - Heinemann , 2000 

 مشهد.  یآب ، انتشارات دانشگاه علوم پزشك یعانتقال و توز یسيستمها ی، ح . طراح یعليداد .4

 

 :بیشتر مطالعه منابع

 
 

 نوع محتوا
 اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن تپاورپوینت همراه با صو

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی  فیلم
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

الیف درس بی در تکبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناس

 خود لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

تمرین های مربوط 

ه ئبه مباحث ارا

 شده

موضوعات و مباحث و 

مسائل مربوطه مطرح 

شده و دانشجو موظف 

 به انجام آن می باشد.

مهلت تعیین 

 شده 

سامانه نوید 

ت قسم

 تکالیف

ارجاع موضوعی تکالیف به 

دانشجو باعث بهبود فرآیند 

یادگیری شده و دانشجو در 

مورد حل مسأله نیز متوجه 

اشکاالت خود در حل مسائل 

 خواهدشد. 

2 

 مطالعه منابع هر

 یکجلسه و ت

 مطالعه تایید

 توسط دانشجو

مراجعه به سامانه نوید 

و بازخورد از مطالعه 

 مطالب

 یینمهلت تع

  شده

بازخورد از دریافت مطالب ارائه  سامانه نوید

 شده و مطالعه دانشجو

 و یادگیری یندبهبود فرآ سامانه نوید یینمهلت تعیک شهر فرضی با  پرروژه آبرسانی 3
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جمعیت مختلف به 

دانشجویان معرفی 

خواهد شد و آنها 

بااستفاده از نقشه 

خطول انتقال و توزیع 

آب را طراحی خواهند 

 نمود

 یزدانشجو در مورد حل مسأله ن شده 

متوجه اشکاالت خود در حل 

 مسائل خواهدشد.

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

حل مسائل و 

 مشارکت در مباحث

 در طول ترم 3

 ل ترمدر طو 5 پروژه

امتحان آخر ترم 

بصورت سئواالت 

 و تستی یحیتشر

 پایان ترم 12

 20  

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 یالکترونیک آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  
 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفت و  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


