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)واحدي2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(

:تحصیلیيرشتهو مقطع :گروه آموزشی:دانشکده
واحد عملی 1+واحد نظري 1:دنوع واح2:تعداد واحدمدل سازي در بهداشت حرفه اي: نام درس

:یش نیازپ
دانشکده بهداشت : مکان برگزاري15- 13:ساعتدوشنبه روز: زمان برگزاري کالس

):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین دکتر رسول یاراحمدي :مسئول درس10:تعداد دانشجویان
)لطفا شرح دهید(:شرح دوره

دانشجویان در این دوره با مبانی و مفاهیم کلیدي و روش هاي مدلسازي و کاربرد انواع آن در بهداشـت حرفـه اي   
.  آشنا می شوند

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی

آشنایی با اصول و مفاهیم و روش هاي  عملی و تخصصی مدل سازي در بهداشت حرفه اي

)کلی طرح درس استدر واقع همان اهداف :(بینابینیاهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینی. محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد
).است که در واقع همان اهداف رفتاري اندویژه

انواع مدلسازي  - مراحل مدلسازي–مفاهیم و کاربرد مدلسازي آشنایی با .1
شبیه سازي و انواع آنآشنایی با .2
( Deterministics, Stocastics )آشنایی با  قالب هاي  اصلی شبیه سازي  .3

روش هاي بررسی و مطالعه پدیده ها براي - آشنایی با  اصول حاکم در مدل سازي و شبیه سازي .4
مدلسازي

تعیین پارامترها ، تعیین عوامل موثر ، ساده سازي ، بی بعد سازي، حل ( مدل سازي ریاضی آشنایی با .5
)معادالت و تست مدل

-آشنایی با  مدل سازي میدانی و شرایط و روش انجام آن.6
آشنایی با مدل سازي آماري و بانک داده ها و روش انجام آن.7
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م آنآشنایی با مدل سازي آزمایشگاهی و شرایط و روش انجا.8
و کارکردهاي آن در مدلسازيCFD-Gambitآشنایی با .9

:هاي تدریسشیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی
حل پروژه ) لطفاً نام ببرید(سایر موارد 

)لطفا شرح دهید(:دانشجووظایف و تکالیف 

انجام تحقیق با محوریت سر فصل درس –حضور در کالس –مشارکت در بحث ها 
شرکت درازمون پایات ترم 

:  وسایل کمک آموزشی
پروژکتور اسالیدتخته و گچوایت برد

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

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
درصد نمره30-آزمون پایان ترمدرصد نمره30آزمون میان ترم 

درصد نمره10شرکت فعال در کالس درصد نمره 30انجام تکالیف 
----------) لطفاً نام ببرید(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايهچندگزینپاسخ کوتاهتشریحی

حل پروژه ) لطفا نام ببرید(سایر موارد 

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی- 

1- چاپی Heat Transfer, Yuns Cengel, Chap 5, Numerical Methods in Heat Conduction, McGraw

Hill Companies, ( the Latest Edition).
2- Transient Flow, Wiely@Streeter,( the Latest edition).
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3- Engineering Fluid Mechanics, Roberson, Crowe, Chaps 8 & 16, Houghton  Mefflin Company,
Boston, London, ( the latest edition)

NFPA, USA, ( the latest edition)

اینترنتی

:منابع فارسی
آموزش هاي نرم افزاري چاپیFluent & Gambit

اینترنتی

جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر یاراحمدي انواع مدلسازي  - مراحل مدلسازي–آشنایی با مفاهیم و کاربرد مدلسازي 1
آشنایی با شبیه سازي و انواع آن2
,Deterministics )آشنایی با  قالب هاي  اصلی شبیه سازي  3

Stocastics )
روش هاي - آشنایی با  اصول حاکم در مدل سازي و شبیه سازي 4

بررسی و مطالعه پدیده ها براي مدلسازي
تعیین پارامترها ، تعیین عوامل موثر ، ( آشنایی با  مدل سازي ریاضی 5

)سازي، حل معادالت و تست مدلساده سازي ، بی بعد 
-آشنایی با  مدل سازي میدانی و شرایط و روش انجام آن6

آشنایی با مدل سازي آماري و بانک داده ها و روش انجام آن
آشنایی با مدل سازي آزمایشگاهی و شرایط و روش انجام آن7

و کارکردهاي آن در مدلسازيCFD-Gambitآشنایی با 


