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 :اهداف ویژه

 ی و شبیه سازیمدلساز اتیکل -1

 یمدلساز یمبان -2

 یآمار و مدلسازکالیبراسیون،  -3

 و بررسی مدل های موجود ستیز طیو مح طیبهداشت مح یها ستمیدر س یمدلسازتعادل جرم،  -4

 یمدلسازجهت بهینه سازی و  Design of Experiment یاستفاده از نرم افزار آمار -5

 

 

 یساز هیو شب یمدلساز 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

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

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

 خطرات شبیه سازی را شرح دهد. -5

 های کاربردی در حوزه محیط زیست را بیان نماید. انواع مدل -6

 شرح دهدرا  آنها و کاربرد حیو تشر فیزیکیو  یتجرب ،یاضیر یمدلها -7

 مدل ها را بیان نماید. کاربردی هر کدام از -8

 یمدلساز یمبان: م دوجلسه 

 دانشجو  بایستی قادر باشد:

 کنند. بیانرا  یو ملزومات مدلساز یمبان  -1

 مراحل مدلسازی و ابزارات الزم را شرح دهد. -2

 نمایند نبیارا  یاستفاده و موانع موجود در مدلساز موارد، یمدلساز یها تیقابلها و کاربرد  -3

 .را تشریح کندمدلسازی  مسائل جهت یلیتحل -4



 

 یآمار و مدلساز کالیبراسیون،:سوم و چهارمجلسه 

 مدل را شرح دهد. ونیبراسیمدل را همراه با کال لینحوه تحل -1

 کند. حیرا تشر یواقع طیمدل و مطابقت با شرا آزمون -2

 .دینما انیمدل را ب دییتا یچگونگ -3

 .را شرح دهد  آمار با علم یمدلساز تلفیقنگی چگو -4

 کند. بیانی را داده ها جهت مدلساز لیو تحل فیتوص -5

 را شرح دهد.توزیع های آماری  وداده ها  پردازش نحوه -6
 

 ستیز طیمحو  طیبهداشت مح یها ستمیدر س یمدلساز :و ششم مپنججلسه  

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

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

 دیرح نمارا شرا  موجود یمدلها و استفاده از لیتحلو  جامد مواد زائد یدر مهندس یمدلسازدرک  -3

را  موجود یمدلها و استفاده از لیتحلو ی نیزم ریز یرودخانه و آب ها یمهندس یدر مهندس یمدلساز -4

 .دیشرح نما

 دیرا شرح نما موجود یمدلها و استفاده از لیتحلو  خاک آلودگی در یمدلسازدرک  -1

 اید.را تشریح نم ستیز طیمح یها یدر مدلساز ایپو یدر خصوص برنامه ها یکاربرد یمثال ها -2

 

 استفاده از نرم افزار آماری مدلسازی :مهشتم و فتهجلسه 

 باشد: قادر یستیدانشجو  با

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

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

 

 
 نهم:جلسه 

 قادر باشد: یستیدانشجو  با

1- ..... 

2-  .... 

 
 

 منابع:

 
 



 روش تدریس:

 تشریح مسئله و حل تمرین

 وسایل آموزشی :

 کتورژیدئو پروو

 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

 مسئله

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

  جلسه نهم نمره 8 " ترم آزمون میان 

  جلسه پایانی نمره 2 " ن ترمآزمون پایا

حضور فعال در 

 کالس

 پرسشو پاسخ

 حل تکلیف 

 پروژه

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 8

  

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور در تمامی جلسات آموزشی

 شرکت در پرسش و پاسخ

 حل تمرینات 

 

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

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 


