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  دانشكده

 يقالب نگارش طرح درس ترم

  

   دكتري بهداشت محيط 2ترم  مخاطبان:  محيط بهداشت مهندسي و علوم در سازي مدل: عنوان درس

  12-10نبهشسه  :يربه سواالت فراگ يياعت پاسخگوس   1 سهم استاد از واحد): يا( :تعدادواحد

  شنبهسه  روز 98-99 نيمسال دوم زمان ارائه درس:

          12تا10 :ساعت 

   دكتر سيد عليرضا موسويدرس: م

  ندارد :پيش نيازدرس و 

    هدف كلي درس:

 زيست هاي تحليل پديده و تجزيه خصوص در مدلسازي اصول و مباني از كافي شناخت با بتواند بايد درس پايان در دانشجو

 موثر نحو به موجود مدلهاي زا زيست و محيط محيط بهداشت مهندسي در محاسباتي هاي جنبه يادار كاربردي مسايل يا محيطي

 بتواند بايد كافي زمينه كسب با دانشجو .نمايد سازي بهينه نظر كار مورد براي و داده تغيير را آنها لزوم صورت در و نموده استفاده

  . دهد قرار تحليل و تجزيه مورد ندارد وجود آن براي خاصي افزاري نرم بسته كه را مناسب مدلهايي افزارهاي نرم از استفاده با

  

  اهداف كلي جلسات(جهت هر جلسه يك هدف):

   مقدمه مفاهيم مدلسازي و كاربرد كلي آن در محيط زيست يارائه سرفصل درس، روش ارزياب -1

   و مراحل ساخت و تست مدل بررسي انواع مدلها -2

  ديناميك احتمالي، پايا و مدل هاي بررسي  -3

  سري هاي زماني –ددي بررسي مراحل شبيه سازي : روش هاي ع  -4

  ها در مدلسازي و تحليل دستگاه معادالت در آنهاده ستركاربرد صفحه گبررسي  -5

  بررسي مدل سازي عددي با حل معادالت ديفرانسيل  -6

  بررسي مدلسازي سينتيكي در فرايند هاي بيولوژيكي و شيميايي -7

    Stellaست و انجام پروژه با نرم افزار بررسي انواع نرم افزارهاي مدلسازي پر كاربرد در محيط زي -8

  

  

  اهداف ويژه به تفكيك اهداف كلي هر جلسه:

   جلسه اول:

   مقدمه مفاهيم مدلسازي و كاربرد كلي آن در محيط زيست يارائه سرفصل درس، روش ارزياب

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  سرفصل درس را ليست نمايد. -1

  كند. يان باهداف درس را مختصراً -2

  كند. ياندرس را ب يو فرع يمنابع اصل -3

  كند. ياناهميت و ضرورت مشاركت در آموزش درس را ب -4

  كند. يانرا ب ياهميت و ضرورت ارزشياب -5

  كليات، مفاهيم و اصطالحات مدلسازي در محيط زيست را بيان نمايد.  -6

 يان نمايد. بكاربردهاي مدلسازي در محيط زيست را  -7
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   جلسه دوم:

  ها و مراحل ساخت و تست مدل بررسي انواع مدل

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند: 

  مدل رياضي و انواع آن را توضيح دهد. -1

  مدل فيزيكي را توضيح دهد.  -2

   .انواع مدل هاي مفهومي منطقي و علمي را نام ببرد و تعريف كند -3

  ان كند.  ساختار مدل و مراحل ساخت و تست آن را بي -4

 

   جلسه سوم:

  مدل هاي  احتمالي، پايا و ديناميكبررسي  

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  وكاربرد آن در محيط زيست را توضيح دهد.  مدل سازي احتمالي  -1

  وكاربرد آن در محيط زيست را توضيح دهد.  ) مدل سازي پايا( ايستا -2

   زيست را توضيح دهد. مدلسازي ديناميك وكاربرد آن در محيط  -3

  

   جلسه چهارم:

   سري هاي زماني –بررسي مراحل شبيه سازي : روش هاي عددي 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  را بيان نمايد. گروه هاي بدون بعدمفاهيم  -1

  را براي فرموله كردن پديده ها بكار گيرد. آناليز ابعادي -2

  توصيف نمايد.  ام كينگه پديده ها را با  تئوري پي با -3

  را بداند.  ش تعيين گروه هاي بدون بعدرو -4

   بيان نمايد.رابطه بين پديده ها را با قوانين تشابه  -5

  را توضيح و ايجاد نمايد. ناليز ابعادي و تشابهرابطه بين آ -6

  را بداند.  استفاده عملي از گروه هاي بدون بعد -7

   

   جلسه پنجم:

   ها در مدلسازي و تحليل دستگاه معادالت در آنهاده ربررسي كاربرد صفحه گست

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  ن ها را در مدلسازي بيان نمايد.آانواع و خصوصيات صفحه گسترده ها و كاربرد  -1

  انجام دهد. را و ... آشنا و پروژه هاي زيست محيطي در مقياس كوچك   SPSSبا صفحه گسترده اكسل،   -2

  براي مسائل زيست محيطي ايجاد نمايد.اكسل صفحه گسترده  درهاي ايستا و پويا مدل -3

  اكسل را انجام دهد.  گسترده تحليل دستگاه معادالت خطي و غير خطي در صفحه  -4
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   جلسه ششم:

   بررسي مدل سازي عددي با حل معادالت ديفرانسيل

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  يات جبري روي خطا ها را توضيح و انجام دهد. انواع خطا و عمل -1

  حل عددي معادالت به روش نيوتن رافسون  و روش وتري را انجام دهد.   -2

  حل دستگاه معادالت خطي و غير خطي را انجام دهد.  -3

 حل عددي دستگاه معادالت ديفرانسيلي را انجام دهد.  -2

  

   جلسه هفتم:

   هاي بيولوژيكي و شيميايي بررسي مدلسازي سينتيكي در فرايند

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  و مدل هاي مربوطه را توضيح دهد.  سينتيك شيمياييانواع، عوامل موثر  -1

  انواع، عوامل موثر مدل هاي حذف آالينده ها در فرايند بيولوژيكي را توضيح دهد. -2

  را توضيح دهد. اول مرتبه آالينده حذف مدل -2-1

  را  توضيح دهد.  (گراو) دوم مرتبه آالينده حذف مدل -2-2

  را توضيح دهد.  كانن كين-استوور مدل -2-3

  

   جلسه هشتم:  

    Stellaبررسي انواع نرم افزارهاي مدلسازي پر كاربرد در محيط زيست و انجام پروژه با نرم افزار 

 اهداف ويژه

  دانشجو بايد بتواند:

  را در بهداشت محيط توضيح دهد.  SPSSاي عمومي شامل اكسل و اهداف و كاربردهاي نرم افزار ه -1

 ALOHA  ،SWMM ،STORM   ،DO FLOW    ،SQM ،  INTP  ،  ITHINK   ، DOE  ،MATLAB اهداف و كاربرد نرم افزارهاي    -2

  وضيح دهد. تو ... در بهداشت محيط زيست را 

  انجام دهد.    Stellaافزار يناميك سيستم هاي زيست محيطي را با نرم دمدلسازي  -3

  دهد. را انجام  isimشبيه سازي با استفاده از نرم افزار  -4
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  منابع:

 

 
  روش تدريس(آموزش):

 سخنراني -1

 سخنراني با ارائه پاورپوينت -2

 پرسش و پاسخ -3

  وسايل كمك آموزشي:

  ويدئو پروژكتور -1

  وايت برد -2

  كامپيوتر -3

  جش دانشجو:يا سن ينحوه ارزياب

  روش  آزمون
  سهم از نمره كل

  (بر حسب درصد)
  ساعت  تاريخ

      30  عملي  انجام پروژه 

      70  كتبي  آزمون پايان ترم
  

  مقررات كالس و انتظارات از دانشجو:

  حضور به موقع سر كالس -1

  كالس  يشركت در بحث ها -2

 انجام پروژه عملي -3

  ترم ياندر امتحان پا شركت -4

    دانشكده EDO  مسئول ينام وامضا                         مدير گروه: ينام و امضا               مدرس:  يانام و امض

                                                                                                                   تاريخ ارسال:                                           تاريخ ارسال:             تاريخ تحويل:               
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  محيط بهداشت مهندسي و علوم در سازي مدلبندي درس:  جدول زمان

  12تا  10شنبه ساعت سه  روز و ساعت جلسه :

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

  دكتر موسوي   مدلسازي و كاربرد كلي آن در محيط زيستمقدمه مفاهيم  يارائه سرفصل درس، روش ارزياب 29/11/98 1

 يدكتر موسو   و مراحل ساخت و تست مدل بررسي انواع مدلها 6/12/98 2

 يدكتر موسو  مدل هاي  احتمالي، پايا و ديناميكبررسي  13/12/98 3

 يدكتر موسو  سري هاي زماني –بررسي مراحل شبيه سازي : روش هاي عددي  20/12/98 4

 يدكتر موسو  بررسي كاربرد صفحه گسترده ها در مدلسازي و تحليل دستگاه معادالت در آنها 19/1/99 5

 يدكتر موسو  بررسي مدل سازي عددي با حل معادالت ديفرانسيل 26/1/99 6

 يدكتر موسو  بررسي مدلسازي سينتيكي در فرايند هاي بيولوژيكي و شيميايي 2/2/99 7

 يدكتر موسو    Stellaافزارهاي مدلسازي پر كاربرد در محيط زيست و انجام پروژه با نرم افزار بررسي انواع نرم   9/2/99 8

 يدكتر موسو  پروژهرائه ا 16/2/99 9

  دكتر موسوي  جلسه امتحان  -   11

  

  


