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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 مکانیک سیاالت:  نام درس

 2تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی: 

 بهداشت محیط

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی

 محل برگزاری: 

 دانشکده بهداشت

 مدرس: 

 امین اله زارعی

 نیمسال تحصیلی:

1400-1401 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 محیط

 روز و ساعت برگزاری: 

 10یکشنبه  ساعت 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

aminallahzarei@gmail.com 

 

 طیبهداشت مح یمهندس ساتیتاس یدر طراح االتیس کیاستفاده از اصول و روابط مکان یبا چگونگ ییآشنا   هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 آشنایی با خواص سیاالت و انواع تقسیم بندی سیاالت  -1

 آشنایی با مفهوم فشار در سیاالت و شناخت اصول و روشهای اندازه گیری فشار و نیروهای وارد بر سطوح -2

 آشنایی با اصول شناوری و تعادل اجسام مستغرق و شناور  -3

 ی فشار در حالت تعادل نسب راتییو محاسبات مربوط به تغ یبا مفهوم تعادل نسب ییآشنا -4

 االتیس انیمربوط به جر یآن و معادالت اساس یو انواع طبقه بند انیجر میبا مفاه ییآشنا -5

 باز و تحت فشار و روابط مختلف جریان سیاالتآشنایی با جریان سیال در مجاری  -6
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 آشنایی با وسایل اندازه گیری جریان سیاالت -7

  :منابع اصلی درس٭

 ، چاپ دهم.ییواحد عالمه طباطبا یجهاد دانشگاه (، مکانیک سیاالت و هیدرولیک،  انتشارات1395مدنی، حسن) -1 .1

 (، مکانیک سیاالت و هیدرولیک، انتشارات خانیران.1396زارعی، امین اله، بذرافشان، ادریس، بیگلری، حامد، خاکسفیدی، راضیه) .2
3. Munson, Bruce Roy, et al. Fluid mechanics. Singapore: Wiley, 2013. 

4. Shames, Irving H. Elastic and inelastic stress analysis. CRC Press, 1997. 
5. Massey, Bernard Stanford, and John Ward-Smith. Mechanics of fluids. Vol. 1. Crc Press, 1998. 
6. Chadwick, Andrew, John Morfett, and Martin Borthwick. Hydraulics in civil and environmental engineering. Crc Press, 2013. 

 

 :درس یفرع منابع

 : سیتدر روش

 مجازی

 مسوولیت های فراگیران:

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 4 رم:الف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:                                                                       با

 نمره 16 بارم:                 ب( پایان دوره:                                                                                                               
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  سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 ت کالس موجب گزارش به آموزش دانشگاه و تصمیم گیری برابر مقررات آموزشی می گردد. غیبت بیش از حد مجاز در جلسا 
                صورت تکرار مج شود و در  شفاهی تذکر داده می  صورت  صورت تکرار، به  صورت نمی گیرد. در  صی  شجو، برای بار اول اقدام خا صورت تاخیر دان ، یک امتیاز منفی برای و عدم ارائه عذر موجه دددر 

 رای هر جلسه تاخیر در کالس ثبت می گردد. دانشجو ب
  ار می گیرند.دقیقه پایانی هر جلسه مربوط به رفع اشکال و حل تمرین می باشد، دانشجویانی که با تاخیر وارد کالس شوند در اولویت حل تمرین کالسی قر 30ضمنا با توجه به اینکه معموال 

 

 ........ نیمسال اول/دوم .................جدول زمان بندی ارائه برنامه درس.............

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس

 1 1/12/1400 10 آشنایی با مفاهیم پایه سیاالت و مکانیک سیاالت امین اله زارعی همراه داشتن ماشین حساب مناسب

 2 8/12/1400 10 سیاالت خواصآشنایی با  امین اله زارعی مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 واحدها تبدیل و سیاالت خصوصیات به مربوط مسائل حل امین اله زارعی

10 
15/12/1400 3 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 قبلتکالیف جلسه 
 آشنایی با انواع تقسیم بندی سیاالت بر اساس لزجت امین اله زارعی

10 
22/12/1400 4 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 آشنایی با مفهوم فشار در سیاالت امین اله زارعی

10 
14/1/1401 5 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 سیاالت فشار گیری اندازه روشهای و اصولآشنایی با  امین اله زارعی

10 
21/1/1401 6 
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مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 آشنایی با نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح تخت  امین اله زارعی

10 
28/1/1401 7 

همراه داشتن ماشین حساب، انجام مطالعه جلسه قبل، 

 تکالیف جلسه قبل
 آشنایی با نیروی هیدرواستاتیک وارد بر سطوح منحنی  امین اله زارعی

10 
4/2/1401 8 

مطالعه جلسات گذشته و آمادگی برای آزمون، همراه داشتن 

 ماشین حساب
 آمتحان میان ترم امین اله زارعی

10 
11/2/1401 9 

همراه داشتن ماشین حساب، انجام مطالعه جلسه قبل، 

 تکالیف جلسه قبل
 تعادل اجسام مستغرق و شناور امین اله زارعی

10 
18/21401 10 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 امین اله زارعی

آشنایی با مفهوم تعادل نسبی و محاسبات مربوط به 

 نسبیتغییرات فشار در حالت تعادل 

10 
25/2/1401 11 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 امین اله زارعی

آشنایی با مفاهیم جریان و انواع طبقه بندی آن و معادالت 

 اساسی مربوط به جریان سیاالت

10 
1/3/1401 12 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 قبل تکالیف جلسه
 آشنایی با رابطه برنولی امین اله زارعی

10 
8/3/1401 13 

مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 امین اله زارعی

آشنایی با کاربردهای رابطه برنولی)وسایل اندازه گیری 

 جریان(

10 
22/3/1401 14 

انجام مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، 

 تکالیف جلسه قبل
 امین اله زارعی

 و سیاالت حرکت در استفاده مورد معادالت با آشنایی

 در مجاری تحت فشار و باز جریان روابط

10 
29/1/1401 15 
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مطالعه جلسه قبل، همراه داشتن ماشین حساب، انجام 

 تکالیف جلسه قبل
 امین اله زارعی

آشنایی با کاویتاسیون، ضربه قوچ و خاصیت 

 موئینگی

10 
5/4/1401 16 

 17   امتحان پایان ترم  

 

 طبق برنامه آموزش تاریخ امتحان پایان ترم:٭                              11/2/1401: تاریخ امتحان میان ترم٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

  است.همراه داشتن ماشین حساب مناسب در تمامی جلسات الزامی 
  موجب اخذ امتیاز منفی و شرکت داوطلبانه در حل تمرین کالسی موجب اخذ امتیاز مثبت می گردد. هر امتیاز عدم انجام تکالیف در موعد مقرر

 نمره کالسی را کاهش یا افزایش دهد( 4امتیاز منفی یا مثبت می تواند یک نمره از  5نمره می باشد)هر  2/0مثبت یا منفی دارای 

 

 


