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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

ا  نظریواحد  1 د:نوع واح    واحد 2      تعداد واحد: مدل سازی در علوم و مهندسی بهداشت محیطنام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ   واحد عملی

 6دانشکده بهداشت كالس  مکان برگزاری:  12-11 :ساعت  چهارشنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر جنیدی مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در خصوص تجزیه و تحلیل  دانشجو در پایان درس باید بتواند با شناخت كافی از مبانی و اصول مدلسازی

پدیده های زیست محیطی یا مسایل كاربردی داری جنبه های محاسباتی در مهندسی بهداشت محیط و 

محیط زیست از مدلهای موجود به نحو موثر استفاده نموده و در صورت لزوم آنها را تغییر داده و برای كار 

باید بتواند با استفاده از نرم افزارهای مناسب  مورد نظر بهینه سازی نماید. دانشجو با كسب زمینه كافی

 مدلهایی را كه بسته نرم افزاری خاصی برای آن وجود ندارد مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنایی با مبانی و اصول مدلسازی در خصوص تجزیه و تخلیل پدیده ها زیست محیطی و بهداشت •

 محیطی

 از مدل های موجود در این زمینه توانایی استفاده•

 توانایی ایجاد تغییر در خصوص مدل های موجود بر حسب نیاز•

 آشنایی با نرم افزار های موجود در زمینه مدل سازی و نحوه استفاده از آنها•

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر نسبت  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 شنا باشد.دانشجو اصول مدلسازی را بداند و مزایا و محدودیت های هر مدل را جهت استفاده آ 

  دانشجو توانایی تولید و ایجاد مدل در زمینه استفاده آنها در حوزه بهداشت محیط و محیط

 زیست را داشته باشد.

  دانشجو بتواند با انواع مختلف نرم افزارهای مدلسازی مانندMatlab, matematica, excel, 

Ithink, و غیره بتواند كار كند 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  Xخنرانی برنامه ریزی شدهس   سخنرانی
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 (TBLادگیری مبتنی بر تیم) ی  x(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

بر اساس انتخاب دانشجویان یکی از دو روش فوق الذکكر بذرای تذدرین انتخذاب مذی  – )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 گردد
 

 
 

  هید()لطفا شرح د وظايف و تکالیف دانشجو:

 پاسخ به سواالت طرح شده توسط مدرس

 بحث گروهی

 ارايه کار محول شده توسط مدرس

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  Xپروژكتور اسالید  خته و گچت X وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

بر اساس  اتخااسر ش   پایان ترممیان ترم و  آزمون    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد دشصد 05  یس  05%

بحذث شركت فعذال در     نمره درصد 11و یا  %01بر اساس روش انتخاب شده  انجام تکالیف

 نمره درصد % 05كالس گروهی 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         Xایچندگزینه       سخ كوتاهپا   X  تشریحی

 ---بر اساس انتخاب دانشجو– )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 0 

 اينترنتی 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  مقدمه ای بر مدل سازی در مهندسی و بهداشت محیط 1

  اصول مدل سازی ریاضی  2

فروموالسیون و انالیز و تحلیل ریاضی توسط مدلها مراحل مدل سازی  3

 مدل های ریاضی

 

  مراحل مدل سازی مدل های ریاضی 4

محیط زیستی و بهداشت محیطی مانند  اصول و کلیات فرایندهای 5

 باالنس مواد , تعادل 
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اصول و کلیات فرایندهای محیط زیستی و بهداشت محیطی مواردی  6

مانند نقل انتقال مواد و االینده های در محیط , فرایند های غیر 

 واکنشی و غیر واکنشی در محیط

 

مواردی اصول و کلیات فرایندهای محیط زیستی و بهداشت محیطی  7

 مانند فرایند های غیر واکنشی

 

اصول و کلیات فرایندهای محیط زیستی و بهداشت محیطی مواردی  8

 مانند فرایند های واکنشی در محیط

 

اصول و کلیات مدل های سیستم های مهندسی شده در محیط زیست  9

 و بهداشت محیط

 

  ختمدل سازی بر اساس انواع راكتورها یکنواخت و غیر یکنوا 11

  اصول و كلیات مدل سازی در سیستم های طبیعی محیطی 11

  اصول مدلسازی در سیستم های آبی 12

  اصول مدلسازی در سیستم های خاک و هوا 13

  مدل سازی سیستم های اكسداسیون شیمیایی و كاتالیستی و سمیت 14

  مدل سازی سیستم های مدیریت پسماند, جاذب های سطحی, 15

 یدر مهندس یاضیر یمور استفاده در توسته مدل ها یفزار هانرم ا 16

 ستیز طیو مح طیبهداشت مح

 یمدل ساز کیاستات یو نرم افزار ها یمدل ساز کینامید یافزارها نرم

 

  حل چند مسئله بر اساس نرم افزارهای موجود  17

 


