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  است.  شده نييتع 1394مرداد  10 در صورت عدم اعمال محدوديت از طرف آموزش دانشگاه، مهلت تحويل پروژهآخرين  -1
 وجود نخواهد داشت.  كليه اعضاي گروه بايد در انجام پروژه مشاركت داشته باشند. در صورت احراز عدم مشاركت هر يك از اعضاي گروه، امكان در نظر گرفتن نمره -2

اجرايي  يهاليفا، افزارهانرم، اطالعات ورودي و خروجي هانقشه(اعم از  هاليفا) حاوي كليه CD) همراه با لوح فشرده (Hard copyصورت چاپي (پروژه بايستي به -3
 تحويل گردد. بديهي است بخشي از نمره پروژه مربوط به وضعيت ظاهري آن است. pdfو   MS Wordقالب و پروژه نهايي در افزارهانرم

  صورت ذيل است.به مهندسي آب و فاضالب پروژهجزئيات نمره دهي  -4
  

  نمره  بخش
  1  آب طراحي شبكه توزيع

  1  فاضالب يآورجمعطراحي شبكه 
  5/0  سطحي يهاآب يآورجمعطراحي شبكه 

  5/0  شكل ظاهري و قالب ارائه گزارش 
  2  شدهمطرح سؤاالتپاسخ به 

  صورت ذيل است.به درس مهندسي آب و فاضالب و پروژهجزئيات نمره دهي  -5
  

  نمره  بخش
  5/1  حضور مستمر در كالس درس

  5/2  كالسي يهاپروژهتمرينات و 
  5  پروژه 
  12  ترمانيپاآزمون 

  

 شرح پروژه  
 در يكنون تيجمع ي از شهر مشهد است كه نقشه اتوكد آن در اختيار شما قرار گرفته است.اهيناحي سطحي هاآبي فاضالب و آورجمعي، رسانآبهدف از انجام اين پروژه 

 آمار اساس بر موردنظر منطقه ينيبشيپ برآورد. است شده برآورد طرح منطقه يجنوب مهين يبرا آن برابر 5/1 و طرح منطقه يشمال مهين يبرا هكتار بر نفر 120 يمسكون ينواح
  .گردديم نييتع مشهد شهر يتيجمع اطالعات و

 و طرح منطقه يريقرارگ تيموقع به توجه با مخزن يارتفاع تيموقع است الزم منظور نيا يبرا. شوديم نيتأم قرارگرفته مشهد يجنوب ارتفاعات در كه يمخزن از يمصرف آب
 .گردد شخصم ،ياقتصاد مسائل گرفتن نظر در با كنديم متصل طرح محدوده يابتدا به را مخزن كه يالوله قيطر از ديبا تماماً كه يمصرف ازين نيهمچن و مخزن تا آن فاصله

 .ردندگ انتخاب ليدال ذكر و يمهندس قضاوت با و سهيمقا هانامهنييآ شدههيتوص ضوابط با يطراح يپارامترها هيكل. شود استفاده مشهد شهر مصرف يالگو از يطراح در
 يآورجمع يهاهلول يدارا ديبا حتماً ياصل يهاابانيخ. شوديم تيهدا خانههيتصف سمت به طرح محدوده نقطه نيترنييپا از و رديگيم صورت يثقل صورتبه فاضالب يآورجمع

  .باشد) 3-118 هينشر( يطراح يهانامهنييآ و مقررات اساس بر فاضالب
ه شكل نوع ب نيتركوچكاز  هاكانال. ابعاد شوديمي اصلي اجرا هاابانيخي سطحي است كه در طرفين هاآبي آورجمعي هاكانالي سطحي مبتني بر هاآبي آورجمعسيستم 

سرپوشيده (گالري) اجرا گردد در طراحي لحاظ  صورتبهمتر كه بايد  1ي با اعماق بيشتر از هاكانالگرفته تا  متريسانت 30×30مقطع مستطيلي در ابعاد  نيتركوچككانيوو و 
  .ابدييم مسيل (در صورت وجود در منطقه طرح) منتقل و يا به مكان مناسبي خارج از منطقه طرح انتقال نيتركينزدي سطحي به هاآب. شوديم

  .رديگيمصورت  Rationalروش منطقي  بر اساسطراحي 
  :كنديمفراواني بارش منطقه طرح براي بارش دو ساله از رابطه زير تبعيت  -مدت -منحني شدت
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  .ستبه گروه مربوطه ا افتهياختصاصشماره  Group Numberبر ساعت و  متريليمبر حسب  iبر حسب دقيقه،  t در رابطه فوق
  

 (طراحي شبكه توزيع آب):  هاخواسته  
  ذخيره و توزيع آب ساتيتأسبراي طرح  ازيموردني مختلف طرح و محاسبه آب هادورهتحليل جمعيت، تعيين مصرف سرانه، در  -
  هانقشهدر آلبوم  كنندهمتعادلطرح مخزن ذخيره و ارائه نقشه كلي و جزئيات مهم ساختماني و نيز منابع  -
  تعيين مشخصات خط لوله اتصال مخزن به شبكه -
  )طرفهكي و كاهش فشار و ينشانآتشالزم (شيرهاي قطع و وصل،  رآالتيشمحاسبه شبكه توزيع آب، ارائه پالن به همراه  -
fترسيم خطوط كنتور استاتيكي، و ديناميكي در دو حالت  -

d QQ max  وhQmax  و تعيين نقاط بحراني در صورت وجود هانقشهبر روي پالن منطقه طرح در آلبوم  
  هانقشهو غيره با توجه به استانداردهاي موجود در آلبوم  رآالتيش، هاخمي، گذارلوله ساتيتأسي از جزئيات انقشهارائه  -
  هانقشهارائه پروفيل طولي از يك خط اصلي در آلبوم  -

 

 فاضالب يآورجمعطراحي شبكه ( هاخواسته:(  
  ي مختلف طرح هادورهتحليل جمعيت، تعيين توليد سرانه فاضالب بر اساس اختيار نمودن ضريب تبديل آب به فاضالب در  -
  و فرضيات منطقي استانداردهاتعيين كليه پارامترهاي الزم با استفاده از  -
  انتقال نقشه پالن حوضه بندي مسيرهاي -
  كامل براي كل شبكه صورتبهارائه جداول محاسباتي  -
  .شوديمي از مسيرهاي اصلي كه به خروجي محدوده طرح ختم كيدرارائه محاسبات دستي جهت طراحي  -
  هانقشهدر آلبوم  روهاآدمارائه پالن مسير شامل شماره، نوع و تيپ  -
  (همان مسيري كه محاسبات دستي براي آن انجام گرديده است.) هاشهنقارائه پروفيل طولي از يك خط اصلي در آلبوم  -
   هانقشهي شستشو در آلبوم هاچهيدرو  روهاآدمارائه جزييات اجرايي  -
 با توجه به شرايط توپوگرافي منطقه اعم از معمولي، اتصال تاج به تاج و يا ريزشي روهاآدممشخص نمودن نوع  -
  

 سطحي يهاآب يآورجمعطراحي شبكه ( هاخواسته:(  
  ي الزم در قسمت گزارشي پروژههافرمولانتخاب كليه پارامترهاي طراحي همراه با ارائه مدرك، استانداردها و  -
  كامل و ريز محاسبات دستي براي دو مسير اصلي مهم  صورتبهارائه جدول محاسباتي  -
   هانقشهدر آلبوم  هاكانالارائه جزييات اجرايي  -
  ئه پالن و پروفيل يك مسير اصلي تا خروجي از محدوده طرح و يا ورود به كالارا -

  

  بالمانع است. egoutو  EPANET ،WaterCAD ،WaterGEMS ،SewerCAD، SewerGEMSافزارهاي استفاده از نرمتوجه: 

 اطالعات تماس:

Email: ghassemi@outlook.com 
Cell: (936) 851-0752 

 


