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  (Course Plan)طرح دوره

 1399-1400نيمسال اول سال تحصيلي  :تاريخ ارائه درس 1399-1400:   سال تحصيلي

 عباس دهداری راد :  نام مدرس کارشناسي پيوسته بهداشت محيط  :رشتهمقطع/ 

 21 :تعداد دانشجو کاربرد موتور تلمبه در تاسيسات آب و فاضالب :   )واحد( درسنام 

 ساعت  17جلسه/   17:   تعداد جلسات / سمدت کال 7:   ترم

 

 منابع درس:

1. Rishl.b (2002), Water pumps and pumping system: water/wastewater, Mc Graw, hill. 

2. Michael A.M, Khepart S.D(2008), Water Well and pump engineering, Mc Graw hill. 

3. Rangwala(2015), water supply and sanitary engineering, charter pub house 

4. Wright Forrest B(1977), Rural Water supply and Sanitation, Krieger Pub. 

 (، پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران 1370.نوربخش سيد محمد ) 5

 (، پمپ های سانتريفيوژ، ساختمان، انتخاب و کاربرد، انتشارات غني حسينيان1382. فرزاد عبدالعلي )6

 ( راهنمای سيستم های ابرساني کوچک، انتشارات اوای قلم 1390مدی مقدم مهدی، عسکری عليرضا ). اح7

 ، اسکای روم و سامانه نويد کننده انواع مختلف پمپ ها  انيمختلف ب  یها پي و کل نتي:  نرم افزار پاورپو: امکانات آموزشي

 :  مطالب درسکلي رئوس 

انواع   یبا کاربرد موتور تلمبه، شنخت انواع پمپ ها، مشخصه ها  يي باشد. آشنا  ياب م  عيانتقال و توز ستميس نفک يجز ال با موتور تلمبه ها که  انيدانشجو ييآشنا
 مربوطه  سات ياز تاس ناسب م ی و نگهدار حي صح یراه انداز  ،ی بهره بردار  ت،يريپمپاژ و مد یها ستگاهيپمپ ها، نحوه انتخاب پمپ مناسب، اجزا پممپ، ا

 

   :هدف کلي درس

مربوط به انتقال و   سات يمناسب از تاس یو نگهدار حي صح یاب و فاضالب، بهره بردار سات يبا انواع موتور پمپ ها و نحوه کاربرد انها در تاس انيدانشجو ييآشنا

 متداول اب و فاضالب   هيتصف یفاضالب و واحدها ی آب و جمع اور عيتوز
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   روش آموزش:

 به صورت مجازی از طريقه سامانه نويد و اسکای روم برگزار مي گردد  درس به صورت نظری در قالبه پاورپوينت

 

 اجرای درس: شيوه

 

درس به صورت نظری ارائه مي گردد. و مطالب در سامانه نويد  

بارگزاری شده و از طريق اسکای روم به صورت آنالين برگزار مي  

 گردد. 

 

 

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

  نمره     1                    درصد   5حضور مستمر در کالس     

 نمره     1                 درصد   5          ينظم و انضباط کالس

 نمره      18              رصد     د    90ترم              ان يپا امتحان

 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه 
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 جلسه اول 

2/07/99 

اب و  ساتیپمپ ها در تاس تیاهم

 فاضالب، انواع پمپ ها
 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
دانشجو باید قادر باشد اهمیت پمپ ها  در تاسیسات آب و 
 فاضالب را بیان نموده و انواع مختلف پمپ ها را بیان نماید

 جلسه دوم 

9/07/99 

 یریانواع پمپ ها، به کار گ یمشخصه ها

 ی و مواز یپمپ ها به صورت سر
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان باید قادر باشند با مشخصه های انواع پمپ ها و 

 نحوه به کارگیری آنها به صورت سری و موازی آشنا شوند

 جلسه سوم 

17/07/99 

 کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ اب ساتیانتخاب انواع پمپ ها در تاس
 شناختی

دانشجویان باید قادر باشند فرایند انتخاب پمپ ها را بیان 

 نموده و نحوه انتخاب پمپ مناسب را بیان نمایند

 جلسه چهارم 

23/07/99 

 ساتیانتخاب انواع پمپ مناسب در تاس

 فاضالب
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

تاسیسات دانشجویان باید قادر باشند انواع پمپ های مناسب در 

 فاضالب را انتخاب نمایند

 جلسه پنجم

30/07/99 

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ پمپ ها یمنیا یها ستمیو س وبیرفع ع 

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این بخش باید قادر باشند به رفع عیوب و 

سیستم ایمنی پمپ ها پرداخته و مسائل مربوطه را به خوبی فرا 

 گرفته باشند

 جلسه ششم 

7/08/99 

 عیرفع مشکالت مربوط به پمپ ها در توز

 فاضالب یآب و جمع اور
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
دانشجویان با مطالعه این بخش باید بتوانند مشکالت مربوطه به 

پمپ ها در توزیع آب و جمع اوری فاضالب را شرح و توضیح 

 دهند.

 جلسه هفتم

14/08/99 

 یها، ساختمان آنها، منحن توربوپمپ

ارتفاع،  یمشخصه توربوپمپ ها، منحن

 یراندمان و منحن یقدرت، منحن یمنحن

 ونیتاسیکاو

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
دانشجویان با مطالعه این بخش باید بتوانند توربوپمپ ها، 

ساختمان آنها، مشخصه توربوپمپ ها، منحنی ارتفاع، منحنی 
حنی راندمان و منحنی کاویتاسیون را شرح و توضیح قدرت، من

 دهند.

 جلسه هشتم
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ مشخصه و سرعت مخصوص  یها یمنحن

 شناختی
دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر بوده منحنی های 

 مشخصه و سرعت مخصوص پمپ را توضیح و شرح دهند.
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21/08/99 

 جلسه نهم

28/08/99 

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ مشخصه و دور پمپ یها یمنحن

 شناختی
دانشجویان با مطالعه این بخش باید بتوانند منحنی های 

 مشخصه و دور پمپ ها را شرح و توضیح دهند

 جلسه دهم

5/09/99 

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ مشخصه و قطر چرخ یها یمنحن

 شناختی
این قسمت باید قادر بوده منحنی های دانشجویان با مطالعه 

 مشخصه و قطر چرخ را شرح و توضیح دهند

 جلسه یازدهم

12/09/99 

 یمناسب برا یانتخاب توربوپمپ ها

 یکیزیف یمختلف و واحدها یپمپاژها

 خانه اب و فاضالب هیتصف

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
وده توربوپمپ های دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر ب

مناسب برای پمپ های مختلف و واحدهای فیزیکی تصفیه خانه 

 های آب و فاضالب را شرح و توضیح دهند

 جلسه دوازدهم

19/09/99 

راندمان مناسب توربوپمپ ها، راه  نییتع

 و مشکالت ی، بهره بردا یانداز
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
بخش باید قادر بوده روش محاسبه  دانشجویان با مطالعه این

راندمان پمپ ها را بیان نموده و در خصوص راه اندازی، بهره 

 برداری و مشکالت مربوطه توضیحاتی را اعالم نمایند.

 جلسه سیزدهم

26/09/99 

ضربه  جادیو عوامل ا فیضربه قوچ، تعار

ضربه قوچ در خط  جادیا یقوچ، چگونگ

 رانش پمپ

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 

 شناختی

دانشجویان باید قادر بوده ضربه قوچ را تعریف نموده و عوامل 

ایجا ضربه قوچ و چگونگی ایجاد ضربه قوچ در خط رانش پمپ 

 را بیان نمایند

 جلسه چهاردهم

3/10/99 

ستون اب، عوامل موثر در شدت  ییجدا

 یضربه قوچ، اقدامات حفاظت دهیپد
  وترکامپی سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
دانشجویان باید قادر بوده جدایی ستون آب، عوامل موثر در 

شدت پدیده ضربه قوچ و اقدامات حفاظتی را  شرح و توضیح 

 دهند

 جلسه پانزدهم

10/10/99 

پمپاز، انواع مشخصات  یها ستگاهیا

 پمپاژ یها ستگاهیا
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی
ن قسمت باید قادر بوده ایستگاه های دانشجویان با مطالعه ای

پمپاژ، انواع مشخصات ایستگاه های پمپاژ را شرح و توضیح 

 دهند
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 جلسه شانزدهم

17/10/99 

  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ لوله مکش آب یمحاسبه و طراح

 

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به محاسبه و طراحی 

 لوله مکش آب باشند

 جلسه هفدهم

24/10/99 

پمپاژ، راه  یها ستگاهیالزم ا زاتیتجه

 و مشکالت یبهره بردار ،یانداز
  کامپیوتر سخنرانی، پرسش و پاسخ

 شناختی

دانشجویان با مطالعه این قسمت باید قادر به توضیح تجهیزات 

الزم ایستگاه های پمپاز، راه اندازی، بهره برداری و مشکالت  

 مربوطه باشند
 
 


