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 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

مهندسي بهداشت محیط پیوستهناسي كارش دانشجویان گروه فراگير :                                                         مکانیک سیاالت  : عنوان درس 

ارعياحمد ز نام استاد :                                                         99-98نیمسال اول   : نيمسال

 ۲تعداد واحد :                                                  سه شنبه  روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفهاول  

 عفرز،ننی  عحننلمع   نن ععتعيوقيننی آشننیی، تعيينننندعف،ننرف تعشنن  ع  ننی،  )رئوس مطالب( یاهداف اختصاصدوم

عدفنشجو،ین

عطبقعط  عدرسعر زفنه یاالتس یهاول یمدرس و مفاه معرفیسوم

عطبقعط  عدرسعر زفنه یاالتس یزیکیف خواصچهارم

عطبقعط  عدرسعر زفنه واحدها یلو نحوه تبد یاالت. معادالت س واحدپنجم

ار فشار مطلق، فش ی،فشار سنج یافشارها، فشار هوا  انواعهفتم و  ششم

 بخار  
ع

نیروی هیدرواستاتیک، تاثیر نیروی هیدرواستاتیک روی هشتم

 صفحات مسطح مفروق
عنهطبقعط  عدرسعر زف

نقطه تاثیر نیروی هیدرواستاتیک روی صفحات منحنی دهمو نهم 

 شکل مفروق و حل تمرین و مسایل 
ع)فرف،هعيکیلن عکالح (عطبقعط  عدرسعر زفنه

ور، ثبات اجسام شناور: فاکتورهای موثر بر ثبات اجسام شنايازدهم

 محاسبات ارتفاع متانستریک حجم شناور
عععطبقعط  عدرسعر زفنه

هیدرودینامیک: اصول کلی، تقسیم بندی انواع مختلف دوازدهم

 سیاالت
عطبقعط  عدرسعر زفنه

عطبقعط  عدرسعر زفنه معادالت پیوستگی جریان ، معادله انرژیسيزدهم

و چهاردهم 

پانزدهم
 طبق طرح درس روزانه  معادله برنولی، عدد رینولز، شیب هیدرولیکی
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 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 مهندسي بهداشت محيط رشته دانشجويان كارشناسي پيوسته   فراگير :گروه          مکانیک سیاالت  عنوان درس :

  احمد زارعي ام استاد :ن                                                                                                    99-98نيمسال اول                  :نيمسال 

  :  پيشنياز                                                                                                          ۲       واحد : تعداد

  هدف كلي درس : 

 آشنایی دانشجو با مفاهیم و معادالت کاربردی مکانیک سیاالت در رشته مهندسی بهداشت محیط 

 :ويژه  اهداف

عفزعدفنشجوعفنتظیرعم عر دعدرعپی،ینعف،دعدرسع توفنر:

 واحدها و معادالت و نحوه تبدیل آنهارا در زمینه مکانیک سیاالت را بداند.  (1

 فشار و کاربردهای آنرا توضیح دهد. (2

 هیدرودینامیک: اصول کلی، تقسیم بندی انواع مختلف سیاالت معادالت پیوستگی جریان تفسیر نماید. (3

 هیدرواستاتیک روی صفحات منحنی شکل بتواند توضیح دهد.نیروی  (4

 معادالت حرکت سیاالت و روابط مختلف جریان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.  (5

  روش تدريس 

 مي باشد. مسایل حل روش تدریس بصورت سخنراني، پرسش و پاسخ 

 : ف و تکاليف دانشجويوظا

 رزشيابي دانشجو تاثير مثبت دارد. حضور منظم و به موقع در جلسات آموزشي در ا -1

هيم جدیاد و نيا  ، عالقه به یادگيری مفاامسایل حل حضور پویا و فعال دانشجو با مطالعه قبلي و آمادگي در مباحث درسي، شرکت و اشتياق در  -2

 تشریک مساعي و آموزشي با سایر فراگيران در ارزشيابي وی تاثير مشخصي دارد.
 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره     درصد شرح فعالیت  یفرد

 1 % 5 حضور منظم و شركت فعال در مباحث درسي 1

 2 % 10  حل تمرینانجام تکالیف درسي و  2

 17 % 85 (پایانيتراكمي )آزمون   3

 20 %100 جمع 

 

 منابع مطالعه : 

 1۳۹۶زارعي، مکانیک سیاالت و هیدرولیک، انتشارات خانیران،  اهلل امین .1

 1۳۶2انیک سیاالت و هیدرولیک ، انتشارات جهاد دانشگاهي، حسن مدني، مک .2


