
 

 داًطکذُ
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 6داًطجَیبى ثْذاضت هحیط پیَستِ ترم  هخبطجبى:                                 آضٌبیی بب هذلسبزیػٌَاى درس : 

 31تب  31ّوِ رٍز سبػت  سبػت پبسخگَیی ثِ سَاالت فراگیر:                                2 تؼذادٍاحذ:

 دکتر َّضیبر حسیٌی هذرس:            99-99ًیوسبل دٍم آهَزضی  31تب  31طٌبِ ّب سبػت یک  زهبى ارائِ درس: 

 ًذارد. درس ٍ پیص ًیبز:

 

هربَعِ  یکِ داًطجَ بتَاًذ بب هذلْب ییبِ گًَِ ا یهذلسبز نیبب هفبّ بىیآضٌب ًوَدى داًطجَ :هدف کلی درس 

ببضذ  یرضتِ درس هرتبظ بب ییا ذُیگر پذ ِیکِ تَج ییالگَّب يیدر تذٍر سیهَجَد ارتببط برقرار کٌذ ٍ خَد ً

 .ذیاقذام ًوب

 

 :اهداف ویژه

 ی ٍ ضجیِ سبزیهذلسبز بتیکل -1

 اًَاع هذل -2

 یهذلسبز یهجبً -3

 یآهبر ٍ هذلسبز -4

 صحت هذل ذییتب -5

 ترم نیاهتحبى ً -6

 ستیز طیٍ هح طیثْذاضت هح یّب ستنیدر س یهذلسبز -7

 یکبرثرد هذلسبز -8

 یهذلسبز یاستفبدُ از ًرم افسار آهبر -9

 

 

 یسبز ِیٍ ضج یهذلسبز بتیکل: جلسه اول

 قبدر ببضذ:ببیستی   داًطجَ

 را بیبى ًوبیذ. یهذل ٍ هذلسبز هربَط بِ بریفتؼ -3

 کٌذ. بیبىرا  ظیبْذاضت هح یهٌْذسدر  گبُیجبٍ آى  یهذل سبز تیاّو ًقص ٍ -2

 ضبیِ سبزی ٍ تفبٍت آى بب هذلسبزی را بیبى ًوبیذ. -1

 کبربردّبی هذل سبزی ٍ دالیل ضبیِ سبزی را تطریح کٌذ. -1

 ضبیِ سبزی را ضرح دّذ.خغرات  -5

 

 اًَاع هذل: و سوم جلسه دوم

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:

 ّبی کبربردی در حَزُ هحیظ زیست را بیبى ًوبیذ. اًَاع هذل -3

 .ضرح دّذرا  آًْب ٍ کبربرد حیٍ تطر فیسیکیٍ  یتجرب ،یبضیر یهذلْب -2

 کبربردی ّر کذام از هذل ّب را بیبى ًوبیذ. -1

 



 یلسبزهذ یهجبً: چهارم جلسه 

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:

 کٌٌذ. بیبىرا  یٍ هلسٍهبت هذلسبز یهببً  -3

 هراحل هذلسبزی ٍ ابسارات الزم را ضرح دّذ. -2

 ًوبیٌذ بیبىرا  یاستفبدُ ٍ هَاًغ هَجَد در هذلسبز هَارد، یهذلسبز یّب تیقببلّب ٍ کبربرد  -1

 .را تطریح کٌذهسبئل جْت هذلسبزی  یلیتحل -1

 

 یهبر ٍ هذلسبزآ: پنجن و ششنجلسه 

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:

 .را ضرح دّذ  آهبر بب ػلن یهذلسبز تلفیقچگًَگی  -3

 کٌذ. بیبىی را دادُ ّب جْت هذلسبز لیٍ تحل فیتَص -2

 را ضرح دّذ.تَزیغ ّبی آهبری  ٍدادُ ّب  پردازش ًحَُ -1

 

 صحت هذل ذییتب :هفتنجلسه 

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:

 ذ.را ضرح دّ هذل َىیبراسیکبلاُ بب را ّور هذل لیتحل ًحَُ -3

 را تطریح کٌذ.ی ٍاقؼ ظیهذل ٍ هغببقت بب ضرا زهَىآ -2

 بیبى ًوبیذ.را  هذل ذییتب چگًَگی -1

 

 اهتحبى ًین ترم :هشتنجلسه 

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:
 ًوبیذ.تطریح ٍ حل  سَاالت ٍ هسبئل هربَط بِ هذلسبزی را -3

 

 ستیز طیهحٍ  طیثْذاضت هح یّب ستنیدر س یهذلسبز :هنچهاردنهن تا جلسه  

 داًطجَ  ببیستی قبدر ببضذ:
 .ذرا ضرح ًوبی هَجَد یهذلْب ٍ استفبدُ از لیتحل آة ٍ فبضالة ٍ یدر هٌْذس یهذلسبزدرک  -3

 .ذیرا ضرح ًوب هَجَد یهذلْب ٍ استفبدُ از لیتحل، ٍ َّا یآلَدگ یدر هٌْذس یهذلسبزدرک  -2

 ذیرا ضرح ًوبرا  هَجَد یهذلْب ٍ استفبدُ از لیتحلٍ  جبهذ هَاد زائذ یدر هٌْذس یهذلسبزدرک  -1

 هَجَد یهذلْب ٍ استفبدُ از لیتحلٍ ی ٌیزه ریز یرٍدخبًِ ٍ آة ّب یهٌْذس یدر هٌْذس یهذلسبز -1

 .ذیرا ضرح ًوب

 ذیرا ضرح ًوب هَجَد یهذلْب ٍ استفبدُ از لیتحلٍ  خبک آلَدگی در یهذلسبزدرک  -5

 

 زیکبرثرد هذلسب: پانزدهنجلسه 

 قبدر ببضذ: یستیداًطجَ  بب

 را تطریح ًوبیذ. ستیز ظیهح یّب یدر هذلسبز بیپَ یدر خصَظ برًبهِ ّب یکبربرد یهثبل ّب -3

 

 استفبدُ از ًرم افسار آهبری هذلسبزی :هفدهنشانزدهن و جلسه 

 قبدر ببضذ: یستیداًطجَ  بب

 بیبى ًوبیذ.را  کبر بب ًرم افسار ّبیی ًظیر عراحی آزهبیصًحَُ  -3



 ذلسبزی ًرم افساری برای حل یک هسئلِ ٍ بب استفبدُ از دادُ ّبی هَجَد حل ًوبیذ.ه -2

 

 
 

 هٌبثغ:
Environmental modeling. Volume 2: computer methods and software for simulating 

environmental pollution and its adverse effects .Zannetti, P. 

 دکتر تراثیبى ثَاثت ٍ ًرخ ّب ک،یٌتیس ،یسطح یآة ّب یفیک یهذلسبز

 گلچیيی ٌیرزهیز یآة ّب یفیٍ ک یکو یهذلسبز یکتبة هجبً 

 ییٍ رٍستب یضْر ی( حَضِ ّبیٌیرزهیآة ز تیریآة، هذ يیتبه ل،ی)کٌترل س ستیز طیآة ٍ هح یهذل سبز

 دکتر دلیری

               

 

 رٍش تذریس:
 تطریح هسئلِ ٍ حل توریي

 ٍسبیل آهَزضی :

 کتَرشٍیذئَ پرٍ

 تِ سفیذخت

 َتر ٍ ًرم افسار ّبی هذلسبزییکبهپ

 سٌجص ٍ ارزضیبثی 
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 درصذ(

 سبػت تبرید 

تطریح ٍ حل  کَئیس

 لِهسئ

- /////////////////////////// //////////////////////// 

  جلسِ ًْن ًورُ 9 " ترم آزهَى هیبى 

  جلسِ پبیبًی ًورُ 2 " آزهَى پبیبى ترم

حضَر فؼبل در 

 کالس

 پرسطَ پبسخ

 حل تکلیف 

 پرٍشُ

 ًورُ 3

 ًورُ 3

 ًورُ 9

  

 هقررات کالس ٍ اًتظبرات از داًطجَ:
 آهَزضی حضَر در توبهی جلسبت

 ضرکت در پرسص ٍ پبسخ

 حل توریٌبت 

 داًطکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرس:             ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَل

 تبرید تحَیل:                          تبرید ارسبل:                                   تبرید ارسبل :

http://www.cabdirect.org/search.html?q=ed%3A%22Zannetti%2C+P.%22
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