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  :چهارماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 انواع سیستم هاي واحد ها را نام ببرد. -1
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 جرم مخصوص را تعریف کند.  -1

 سیاالت مختلف را از نظر جرم مخصوص طبقه بندي کند. -2

 وزن مخصوص را توضیح دهد.  -3
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 ویسکوزیته سیاالت مختلف را با هم مقایسه کند. -7

 ویسکوزیته و دما را توضیح دهد.رابطه  -8
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  در پایان جلسه دانشجو بتواند:
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  آشنایی با دینامیک اولیه سیاالت و انواع جریان هاي مختلف سیال

  :سیزدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:



 دینامیک اولیه سیاالت را توضیح دهد. -1

 سیاالت ایده آل و حقیقی را توضیح دهد. -2

 آشفته را توضیح دهد.جریانهاي آرام و  -3

 جریانهاي یک، دو و سه بعدي را توضیح دهد.  -4

 جریانهاي تراکم پذیر و تراکم ناپذیر را توضیح دهد.  -5

  جریانات یکنواخت و غیریکنواخت را توضیح دهد. - 6

  :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  رابطه پیوستگی و معادله برنولی - آشنایی با قانون بقاي جرم

  :چهاردهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 قانون بقاي جرم را توضیح دهد. -1

 دبی جرمی و حجمی را با هم مقایسه کند. -2

 پیوستگی سیاالت غیرقابل تراکم را توضیح دهد. -3

 معادله برنولی را براي سیاالت ایده آل و حقیقی را اثبات کند. -4

 کاربرد معادله برنولی را توضیح دهد. -5

 مسایل مرتبط را حل کند. - 6
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  :پانزدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 خط شیب هیدرولیکی در سیاالت ایده آل و حقیقی را توضیح دهد و با هم مقایسه کند. -1

 خط شیب انرژي را توضیح دهد. -2

 تریک را توضیح دهد.فشار پیزوم -3

 فشار دینامیکی را توضیح دهد. -4

 افت فشار را توضیح دهد. -5



  :شانزدهمهدف کلی جلسه 

  آشنایی با افت کلی و افت هاي جزئی

  :شانزدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 ویسباخ در ارتباط با افت هد را توضیح دهد. -معادله دارسی -1

 کلی در داخل لوله ها را حل کند. مسایل مرتبط با افت هاي -2

 انواع افت هاي جزئی را نام ببرد.  -3

 فرمول مرتبط به افت هاي جزئی را بیان کند.  -4

 حل مسایل مرتبط با وجود افت هاي جزئی در سیتم هاي آب رسانی -5

  :هفدهمهدف کلی جلسه 

  حل تمرینات داده شده در طول ترم و مرور مشکالت مرتبط با درس

  :هفدهماهداف جزئی جلسه 

  در پایان جلسه دانشجو بتواند:

  .تمریناتی مرتبط با عناوینی که در طول ترم ارائه شده را حل کند -1

  .فرمول ها و رابطه هاي مرتبط با هر قسمت را یادآوري کند -2
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