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 6 یوسته ترمپت محیط دانشجویان بهداش مخاطبان:                                 آشنایی با مدلسازیعنوان درس : 

  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                2 تعدادواحد:

 یدکتر هوشیار حسین مدرس: 00-99نیمسال دوم آموزشی  16تا  14یکشنبه ها ساعت   زمان ارائه درس: 

 ندارد. درس و پیش نیاز:

 

ربوطه م یدلهامکه دانشجو بتواند با  ییبه گونه ا یمدلساز میبا مفاه انیآشنا نمودن دانشجو :هدف کلی درس 

 باشد یرسشته دبا رمرتبط  ییا دهیگر پد هیکه توج ییالگوها نیدر تدور زیموجود ارتباط برقرار کند و خود ن

 .دیاقدام نما

 

 :اهداف ویژه

 ی و شبیه سازیمدلساز اتیکل -1

 انواع مدل -2

 یمدلساز یمبان -3

 یآمار و مدلساز -4

 صحت مدل دییتا -5

 ترم میامتحان ن -6

 ستیز طیو مح طیبهداشت مح یها ستمیدر س یمدلساز -7

 یکاربرد مدلساز -8

 یمدلساز یاستفاده از نرم افزار آمار -9

 

 

 یساز هیو شب یزمدلسا اتیکل: جلسه اول

 قادر باشد:بایستی   دانشجو

 را بیان نماید. یمدل و مدلساز مربوط به اریفتع -1

 کند. بیانرا  طیبهداشت مح یمهندسدر  گاهیجاو آن  یمدل ساز تیاهم نقش و -2

 شبیه سازی و تفاوت آن با مدلسازی را بیان نماید. -3

 کاربردهای مدل سازی و دالیل شبیه سازی را تشریح کند. -4

 ت شبیه سازی را شرح دهد.خطرا -5

 

 انواع مدل: و سوم جلسه دوم

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 های کاربردی در حوزه محیط زیست را بیان نماید. انواع مدل -1

 .شرح دهدرا  آنها و کاربرد حیو تشر فیزیکیو  یتجرب ،یاضیر یمدلها -2

 کاربردی هر کدام از مدل ها را بیان نماید. -3

 



 یمدلساز یمبان: چهارم جلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 کنند. بیانرا  یو ملزومات مدلساز یمبان  -1

 مراحل مدلسازی و ابزارات الزم را شرح دهد. -2

 دنماین انبیرا  یاستفاده و موانع موجود در مدلساز موارد، یمدلساز یها تیقابلها و کاربرد  -3

 .را تشریح کندمسائل جهت مدلسازی  یلیتحل -4

 

 یآمار و مدلساز :پنجم و ششمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 .را شرح دهد  آمار با علم یمدلساز تلفیقچگونگی  -1

 کند. بیانی را داده ها جهت مدلساز لیو تحل فیتوص -2

 را شرح دهد.توزیع های آماری  وداده ها  پردازش نحوه -3

 

 صحت مدل دییتا :هفتمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 د.را شرح ده مدل ونیبراسیکالمراه با را ه مدل لیتحل نحوه -1

 را تشریح کند.ی واقع طیمدل و مطابقت با شرا زمونآ -2

 بیان نماید.را  مدل دییتا چگونگی -3

 

 امتحان نیم ترم :هشتمجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:
 نماید.تشریح و حل  سواالت و مسائل مربوط به مدلسازی را -1

 

 ستیز طیمحو  طیبهداشت مح یها ستمیسدر  یمدلساز :همچهاردنهم تا جلسه  

 دانشجو  بایستی قادر باشد:
 .درا شرح نمای موجود یمدلها و استفاده از لیتحل آب و فاضالب و یدر مهندس یمدلسازدرک  -1

 .دیمارا شرح ن موجود یمدلها و استفاده از لیتحل، و هوا یآلودگ یدر مهندس یمدلسازدرک  -2

 دیشرح نما رارا  موجود یمدلها و استفاده از لیتحلو  جامد مواد زائد یدر مهندس یمدلسازدرک  -3

 دموجو یهامدل و استفاده از لیتحلو ی نیزم ریز یرودخانه و آب ها یمهندس یدر مهندس یمدلساز -4

 .دیرا شرح نما

 دیرا شرح نما موجود یمدلها و استفاده از لیتحلو  خاک آلودگی در یمدلسازدرک  -5

 

 زیکاربرد مدلسا: پانزدهمجلسه 

 قادر باشد: یستیدانشجو  با

 ماید.را تشریح ن ستیز طیمح یها یدر مدلساز ایپو یدر خصوص برنامه ها یکاربرد یمثال ها -1

 

 استفاده از نرم افزار آماری مدلسازی :هفدهمشانزدهم و جلسه 

 قادر باشد: یستیدانشجو  با

 بیان نماید.را  کار با نرم افزار هایی نظیر طراحی آزمایشنحوه  -1



 دلسازی نرم افزاری برای حل یک مسئله و با استفاده از داده های موجود حل نماید.م -2

 

 
 

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

environmental pollution and its adverse effects .Zannetti, P. 

 دکتر ترابیان ثوابت و نرخ ها ک،ینتیس ،یسطح یآب ها یفیک یمدلساز

 گلچینی نیرزمیز یآب ها یفیو ک یکم یمدلساز یکتاب مبان 

 ییو روستا یشهر ی( حوضه هاینیرزمیآب ز تیریآب، مد نیتام ل،ی)کنترل س ستیز طیآب و مح یمدل ساز

 دکتر دلیری

  

                
 

 روش تدریس:

 تشریح مسئله و حل تمرین

 وسایل آموزشی :

 کتورژویدئو پرو

 ته سفیدخت

 وتر و نرم افزار های مدلسازییکامپ

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ 

تشریح و حل  کوئیز

 لهمسئ

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

  جلسه نهم نمره 8 " ترم آزمون میان 

  جلسه پایانی نمره 2 " آزمون پایان ترم

حضور فعال در 

 کالس

 پرسشو پاسخ

 حل تکلیف 

 پروژه

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 8

  

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 آموزشی حضور در تمامی جلسات

 شرکت در پرسش و پاسخ

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


 حل تمرینات 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 


