بنام خدا
فرم طرح درس
دانطکده :کشاٍرزی ٍ هٌاتع طثیعی
نام درسّ :یذرٍلَشی هٌْذسی پیشرفتِ
نام هدرس :حسیي صذقی

رضته :علَم ٍ هٌْذسی آب
تعداد واحد نظری2 :

توام وقت  نیوه وقت هدعو

گرایص :هٌْذسی هٌاتع آب
تعداد واحد عولی- :

هقطع :دکتری

عنواى درس پیطنیاز- :

هحل برگساری :کالس آزهایطگاه 

هدف کلی درس  :آشٌایی داًشجَیاى تا فٌَى هٌْذسی تْرُگیری از ّیذرٍلَشی در هٌْذسی سازُّای آتی ٍ پرٍشُّا
رئوس هطالب
هفته اول

شرح هختصر ّیذرٍلَشی ٍ طثقِتٌذی آى :عوَهی ،کارتردی ،هٌْذسی ٍ طراحی

هفته دوم

ّیذرٍلَشی هٌْذسی ٍ ًحَُ کارتری آى در پرٍشُّای هختلف تْرُترداری از هٌاتع آب

هفته سوم

هعرفی پرٍشُّای تسرگ تْرُترداری از هٌاتع آب در کشَر ٍ تعییي ًقش ّیذرٍلَشی

هفته چهارم

احذاث سذّا ٍ ضرٍرتّای تْرُگیری از هطالعات ّیذرٍلَشی در آىّا

هفته پنجن

پاراهترّا ٍ اجسای یک سذ ٍ چگًَگی دخالت علن ّیذرٍلَشی در هحاسثات آىّا

هفته ضطن

طراحی هخازى رخیرُ آب از طریق سذسازی ٍ سازُّای اًحراف آب در رٍدخاًِّا

هفته هفتن

رخیرُ حجن هردُ ،حجن فعال ،حجن رخیرُ سیالب ٍ عوق آزاد ٍ ًحَُ هحاسثِ آىّا

هفته هطتن

هثاحج ّیذرٍلیکی سذّا ،سریسّای اضطراری ،عوق آزاد ٍ خرٍجیّای تا اّذاف خاص

هفته نهن

اًتقال آب تِ تَرتیيّا ،سریسّا ٍ اًَاع آىّا

هفته دهن

تعییي هعیارّای طراحی ّیذرٍلَشیکی ّر یک از اجساء سذّا ٍ سازُّای ّیذرٍلیکی

هفته یازدهن

اًتخاب هعیارّا ،هحاسثات هعیارّا ٍ تْیِ دادُّای الزم ترای ترآٍرد آىّا

هفته دوازدهن

هعرفی هذلّای هحاسثِ ،کالیثراسیَى ٍ اعتثارسٌجی ًتایج

هفته سیسدهن

دستیاتی تِ اطالعات ٍ دادُّای ّیذرٍهتری ،اقلیوی ٍ فیسیَگرافی

هفته چهاردهن

تررسی کارّای اًجام شذُ در هَرد طراحی سازُّای ّیذرٍلیکی سذّای هَجَد

هفته پانسدهن

ارزیاتی کارآیی ،صحت ٍ سقن هطالعات ٍ تطثیق تر شرایط طثیعی

هفته ضانسدهن

ًتیجِگیری در هَرد کارآیی ّیذرٍلَشی هٌْذسی در طراحی سازُّای آتی کشَر

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :کَییس ٍ پرٍشُ

هنابع هطالعاتی :کتة هتعذد فارسی ٍ اًگلیسی
1- Introduction to Hydrology
 -2صذقی ،ح .کتاب اصَل هٌْذسی ّیذرٍلَشی .جثذ اٍل (ترجوِ).
 -3صذقی ،ح .کتاب اصَل هٌْذسی ّیذرٍلَشی .جثذ دٍم (ترجوِ).

