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 جلسات اهداف موضوع جلسه
 ین اهداف تعی _جایابی  _ی ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها برقرار تبیین انتظارات _ ارزشیابی آغازین _معارفه اول 

ل عل مورددر  دانشجودر پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که  )ارزشیابی تشخیصی (  دوم

 آگاه شده باشدو نیاز به آموزش این درس استفاده 

ارائه کلیاتی در مورد الگوسازی و اهمیت روزافزون آن در عرصه  سوم

 بهداشت محیط

 بهداشت محیط در سیستم های مهندسیآشنایی با مدل سازی 

(، رهیو غ یآمار ،یتصادف ا،یپو ستا،یها )ا یانواع مدل ساز یمعرف چهارم

 رماندگاریماندگار و غ طیدر شرا ستیز طیمح لیمسا لیتحل

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

 یها عیانواع توز یبا پردازش داده ها، معرف لیو تحل یفیتوص یکارها پنجم

 یرآما

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی  یو مراحل انجام الگوساز یمبان ششم

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی  (یدو بعد-یبعد کی) یابیو درون  یبرازش منحن هفتم

 آموزشی دانشجویانوضعیت بررسی  (وینی)ارزشیابی تک هشتم

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی  و خطا یو انجام سع یعدد لیو تحل هیتجز نهم

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی  (یلیفرانسیبه روابط د دهیپد کی لی)تبد ایپو لیتحل دهم

 طیدر مح ایپو یمتعدد در خصوص برنامه ها یبردارک یارائه مثال ها يازدهم

 آنها یو نحوه اجرا ستیز

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی  مدل ها تیو محدود تیقابل دوازدهم

 یالگو کی جیتابا ن یکار تجرب کیبدست آمده از  یداده ها لیتحل سيزدهم

 مدل ونیبراسیشده و مبحث کال نیتدو

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

یک مدل کامپیوتری برای انتخاب بهترین توزیع  معرفی و کاربرد چهاردهم

 و انجام یک پروژهآماری برازشی بر داده ها 

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

 هیشب یبرا ورندگیمحاسبه خ یوتریمدل کامپ کیو کاربرد  یمعرف مپانزده

انجام  یا خورندگی آب در منابع شبکه توزیع وسوب وضعیت ر یساز

 پروژه کی

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

به  یساز نهیحل مسائل به یبرا یوتریکامپیک مدل  و کاربرد یمعرف شانزدهم

 آب کیفیتمسئله مرتبط با  کیحل  یل سلسله مراتبی ولروش تح

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

به  یساز نهیحل مسائل به یبرا یوتریکامپمدل  کی و کاربرد یمعرف هفدهم

 آب کیفیتمسئله مرتبط با  کیحل  و عاملییل لروش تح

 مهندسی بهداشت محیطدر سیستم های آشنایی با مدل سازی 

به  یساز نهیحل مسائل به یبرا یوتریکامپ مدل کی و کاربرد یمعرف هجدهم

 آب کیفیتمسئله مرتبط با  کیحل  و عاملییل لروش تح

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطآشنایی با مدل سازی 

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشیابی تراکمی نوزدهم
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 مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیط

 :اهداف ويژه 

  مدل سازی در سیستم های مهندسی بهداشت محیطهای  انواه روشآشنایی با 

 سیستم های مهندسی بهداشت محیطهر روش از مدل سازی در انواع آشنایی با 

 در سیستم های مهندسی بهداشت محیطمدل ساخت و اجرای انواع 

 ت محیطمدل سازی در سیستم های مهندسی بهداش با استفاده از سیستم های طبیعی فو ضع تنقاط قوشناسایی 
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