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 بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  )  بهداشت محیط سیستم هايآشنایی با مدل سازي در ( course planطرح  دوره  ترمی 

  96- 97دوم :تحصیلی* نیمسال       مهندسی بهداشت محیط*گروه آموزشی:              بهداشت: دانشکده* 
                 7735038    کد درس:*              بهداشت محیط سیستم هايآشنایی با مدل سازي در    عنوان درس: *
                                     مهندسی بهداشت محیطرشته تحصیلی *                                                            پیوسته کارشناسی مقطع : *
        دانشکده بهداشت 2: کالس برگزاري محل*                                                8- 10 ساعت شنبه  زمان برگزاري:  *
                        11   تعداد جلسات:  *        )واحد 2نظري(نوع واحد:       *                                                     2:   تعداد واحد* 

  -  پیش نیاز یا هم نیاز:*                                               17*تعداد فراگیران:  
  دکتر یوسف دادبان -دکتر مهدي صادقیمدرسین: نام 
  شنبه تا چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                       یوسف دادباندکتر    مسوول درس: نام 

                                     32456102 -5) 204( تلفن:                                             مهندسی بهداشت محیط    دانشکده بهداشت،گروه  آدرس دفتر: 
 dr-sadeghi@goums.ac.ir :پست الکترونیک
ارتبـاط   دلسازي به گونه اي که دانشجو بتواند با مدلهاي مربوطـه موجـو  دبا مفاهیم مآشنا نمودن دانشجویان با هدف کلی درس: 

 اي مرتبط با رشته درسی باشد اقدام نماید.ه پدیده گربرقرار کند و نیز در تدوین الگوهایی که توجیه 
  

  اهداف اختصاصی:
  فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:از 

  شرح دهد.را دانشجو باید بتواند اهمیت استفاده از مدل در رشته تخصصی خود  - 1
  کاربرد آنها را شرح دهد.دانشجو باید بتواند انواع مدلها (پویا، ایستا و ...) و نحوه  -2
  را شرح دهد.الگوسازي مبانی و مراحل انجام دانشجو باید بتواند  - 3
  .ارائه دهددانشجو باید بتواند نحوه کار با داده و استفاده از توزیع آماري مناسب را شرح و  - 4
  دانشجو باید بتواند نحوه درون یابی داده ها آماري را با کمک نرم افزار را تشریح کند -5
  را تشریح کندنتیجه دلخواه تجزیه و تحلیل عددي را براي اکتساب دانشجو باید بتواند نحوه  - 6
  را تشریح کندتجزیه و تحلیل عددي را براي اکتساب نتیجه دلخواه دانشجو باید بتواند نحوه  - 7
  دانشجو بتواند با کمک نرم افزارهاي معممول در پویانمایی مسائل زیست محیطی استفاده کند و نتایج را تحلیل نماید -8
  بلی قابلیتها و محدودیتهاي مدلهاي مورد استفاده را سنجش کنددانشجو بتواند با توجه به دانش ق -9
  دانشجو بتواند با کمک داده هاي حاصل از کار خود دل ارائه دهد و با سعی خطا بتواند نقاط ضعف مدل را پوشش دهد - 10
  و کاربرد را شرح دهد. دانشجو بتواند در هر حیطه تخصصی خود مهتمرین مدلهاي مورد استفاده را با ذکر جزئیاتی از آن -11
  

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
  درصد)  30نمره ( 3، )، انجام پروژه مربوط به نرم آفزارها و تحویل آنها ، حل تمرینالف) در طول دوره ( کوئیز، تکالیف

  % نمره کل70معادل نمره  7ب) پایان ترم  :
  آزمون:شیوه ج) 

  تستی / تشریحی        کتبی :پایان ترم 
، تـذکر در صـورت    حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همـراه  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

  تاخیر
ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

  خواهد شد .

mailto:dr-sadeghi@goums.ac.ir
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  حل مسائل و تکالیف درسی دانشجو:وظایف و تکالیف 
     05/04/97  تاریخ امتحان پایان ترم: *

  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:
  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

  رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل
ó Zanetti p., “Environmental modeling, computer and Software for Simulating " Environmental 

Pollution" 
ó Michael .l.l Deut on, j. winebrake (٢٠٠٠), Dynamic modeling of Environmental systems, springer-

verlay. 
ó Steven c. chapra, "surface water Quality Modeling" McGraw –Hill book Company. 

ó  .انتشارات دانشگاه تهران"مدلسازي کیفی آبهاي سطحی". 1387ترابیان علی، هاشمی سی حسین . 
ó  .انتشارات دانشگاه تهران“ مدل سازي محیط زیست“، 1395جباریان امیري ، بهمن 
  برای یافتن مقالھ و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

ó Modeling tools for environmental engineers and scientists, N. Nirmala Khandan, ٢٠٠٢ by CRC 
Press LLC. 

ó  Environmental Modeling Using MATLAB, Ekkehard Holzbecher, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg ٢٠١٢ 

-   

  
  

  یجدول زمان بندي برنامه درس

  تاریخ  ردیف
  
  ساعت

  
ارائه  شیوه  مطالبرئوس 

  درس

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

1  

14/11/1396  10 -8  

ارائه کلیاتی در مورد الگو سازي و 

اهمیت روز افزون آن در عرصه 

 مهندسی بهداشت محیط

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

2  

21/11/1396  10 -8  

معرفی انواع مدلسازیها (ایستا، 

پویا، تصادفی، آماري و غیره)، 

تحلیل مسائل  محیط زیست در 

 شرایط ماندگار و غیر ماندگار 

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی،  مبانی و مراحل انجام الگوسازي  8- 10  28/11/1396  3
  تمرین

پروژکتور، دیتا 
  کامپیوتر

4  

05/12/1396  10 -8  

کارهاي توصیفی و تحلیلی با داه 

ها، پرازش داده ها، معرفی انواع 

 توزیع هاي آماري

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر
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5  
12/12/1396  10 -8  

برازش منحنی و درون یابی (یک 

 دوبعدي)-بعدي

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

6  
19/12/1396  10 -8  

تجزیه و تحلیل عددي و انجام 

 سعی و خطا

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

7  

18/01/1397  10 -8  

یل یک پدیده به دتحلیل پویا (تب

روابط یفرانسیلی، استفاه از نرم 

 افزارها جهت تحلیل پویا)

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

       مبعت حضرت رسول اکرم(ص)    25/01/1397  

8  

01/02/1397  10 -8  

ارائه مثالهاي کاربردي متعدد در 

خصوص برنامه هاي پویا در محیط 

 زیست و نحوه اجراي آنها

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی،  قابلیت و محدودیت مدلها  8- 10  08/02/1397  9
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

10  

15/02/1397  10 -8  

تحلیل داده هاي بدست آمده از 

یک کار تجربی با نتایج یک الگوي 

تدوین شده و مبحث کالیبراسیون 

 مدل

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

11  
22/02/1397  10 -8  

معرفی مدلهاي پرکاربر در عرصه 

 هاي مختلف محیط زیست 

پرسش و پاسخ، حل   سخرانی، 
  تمرین

دیتا پروژکتور، 
  کامپیوتر

 
 

                                                                                                        


