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 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

(Course Plan) طرح درس   

  کاربرد موتور تلمبه ها در تاسیسات آب و فاضالب : موضوع درس

:کد درس 1:شماره جلسه   

: دانشکده پرستاری و مامائی برگزاریمحل  : مقدمه و ارائه سر فصل درسموضوع جلسه   

جلسه 8:تعداد جلسات  

دقیقه 120 زمان هر جلسه:  

 مهندسی کارشناسی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی:

محیط بهداشت   

واحد 1: نظری نوع درس رسم فنی و نقشه کشی، سیستم های پیشنیاز:  

های جمع آوری فاضالب انتقال و توزیع آب، سیستم

 و آبهای سطحی 

 

: مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

حضور و غیاب، انجام مقررات و نحوه برخورد با غیبت دانشجو: 

 تکالیف، عدم استفاده از تلفن همراه، تذکر در صورت تاخیر

: سخنرانی، استفاده از وسایل کمک شیوه تدریس

پرسش و پاسخ، حل تمرینآموزشی،   

 

انواع موتور پمپها و نحوه آشنا نمودن دانشجویان با  اهداف کلی:

 کاربرد آنها در تاسیسات آب و فاضالب 

فعالیت کالسی، تکالیف درسی نحوه ارزشیابی دانشجو: 

تشریحی -و حل مسائل، امتحان پایان ترم بصورت تستی  

در تاسیسات آب و فاضالب، انواع پمپها، مشخصه های انواع پمپها، منحنی مشخصه، پمپ تعریف پمپ، اهمیت اهداف اختصاصی: 

انتخاب انواع پمپهای مناسب در تاسیسات آب و فاضالب، ایستگاههای بکارگیری پمپها بصورت بصورت سری و موازی، کاویتاسیون، 

 مناسب، انتخاب موتور مناسب برای پمپاژهای مختلف. تعیین راندمان پمپاژ، انواع مشخصات، تجهیزات الزم، انواع مختلف موتورها، 

:منابع  

1. Water pumps and pumping systems: water/wastewater. James. B Rishel. Mc Graw. Hill 
2. Michael A.M, Khepart S.D., Water well and pump engineering Mc. Graw. Hill Publishing 

Company 1989 
  1370پمپ و پمپاژ، انتشارات دانشگاه تهران دکتر سید احمد نوربخش،  .3

 ( پمپهای سانتریفوژ، ساختمان، انتخاب و کاربرد، انتشارات فنی حسینیان 1382عبدالعلی، )–فرزاد  .4
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مان بندی برنامه درسی کاربرد موتور تلمبه ها در تاسیسات آب و فاضالب جدول ز  
 

شماره  موضوع جلسه  مدرس 

 جلسه 

 1 تعریف پمپ و اهمیت آن در تاسیسات آب و فاضالب، تقسیم بندی پمپها  دکتر آذرپیرا

 2 انواع پمپها از نظر محاسن و معایب و کاربرد آنها  دکتر آذرپیرا

 3 منحنی های مشخصه توربوپمپها و مسائل مربوط به آنها  دکتر آذرپیرا

 4 پمپها، حل مسائل مربوطه در کالس، محاسبات خطوط لوله، تجهیزات پمپنحوه محاسبه ظرفیت  دکتر آذرپیرا

 5 ضربت قوچی آب، عوامل موثر در پدیده ضربت قوچ، عملکرد پمپها بر روی مدار، حل مسائل  دکتر آذرپیرا

 6  کاویتاسیونایستگاههای پمپاژ، معماری ایستگاه پمپاژ،  دکتر آذرپیرا

 7 الزم پمپ برای پمپاژ، حل مسائل مربوطهمحاسبه توان  دکتر آذرپیرا

 8 ا نتخاب تلمبه مناسب، طرح تلمبه خانه، حل مسائل، جمع بندی مطالب و رفع اشکال  دکتر آذرپیرا

 




