طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه1 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :مقدمه و ارائه سرفصل دروس

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط
مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Sturm T.W., “open channel hydraulics”, MacGraw-Hill

نوع درس :نظری

publishing company, 2001.

تعداد واحد2 :

- Giles R.V., “Fluid mechanics and hydraulics”, MacGraw-

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

Hill publishing company, 1977.
- Husain Z., Abdullah M.Z., Alimuddin Z., “Basic fluid
mechanics and hydraulic machines”, BS publication, 2008.
- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,
“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی با سرفصل دروس
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد
دهنده

فعالیتهای یاد گیرنده

ارزیابی

وسایل
آموزشی

نوع

زمان

 -1-1اهمیت درس را درک
کند.
 -2-1سرفصل دروس و هدف
کلی درس را توضیح دهد.
 -3-1منابع اصلی و فرعی درس
را فهرست نماید.

 -1-1اصطالحات مربوط به
سیاالت را تعریف کند.

 سخنرانی جواب به سواالتدانشجویان
 ایجاد شرایطبحث گروهی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل

اسالید

ارائه شده در کالس

 حل مسائل میزانمشارکت

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه2 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :خصوصیات سیاالت

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی و یادآوری خصوصیات سیاالت
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد
دهنده

فعالیتهای یاد گیرنده

ارزیابی

وسایل
آموزشی

نوع

زمان

 -1-2روابط مربوط به چگالی
سیاالت را بداند.
 -2-2روابط مربوط به دانسیته
حجمی سیاالت را بداند.
 -3-2روابط مربوط به دانسیته
وزنی سیاالت را بداند.
 -1-2ویسکوزیته سیاالت را
توضیح دهد.
 -5-2روش اندازهگیری
ویسکوزیته (ویسکوزیمتر) را شرح
دهد.

 سخنرانی -جواب به

 -توجه و مشارکت در

 -حل

سواالت

بحث کالس

وایت برد و

مسائل

در

دانشجویان

 -حل کردن مسائل

اسالید

 -میزان

کالس

 -ایجاد شرایط

ارائه شده در کالس

بحث گروهی

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه3 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :جریان سیال در مجاری روباز

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Sturm T.W., “open channel hydraulics”, MacGraw-Hill

نوع درس :نظری

publishing company, 2001.

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی با انواع جریان سیال در مجاری روباز
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 -1-3جریانهای دائمی و غیر دائمی را شرح
دهد.
 -2-3جریان یکنواخت و غیر یکنواخت را
شرح دهد.
 -3-3جریان آرام و آشفته را شرح دهد.
 -1-3جریان تحت بحرانی ،بحرانی و فوق
بحرانی را شرح دهد.
 -5-3مهمترین معادالت مورد استفاده در
کانالها شامل معادله شزی ،معادله مانینگ،
معادله هیزن -ویلیامز و رابطه برنولی را
بداند.

 سخنرانی جواب بهسواالت
دانشجویان
 ایجاد شرایطبحث گروهی

 توجه و مشارکتدر بحث کالس
 حل کردنمسائل ارائه شده
در کالس

 حلوایت برد و مسائل
اسالید

 میزانمشارکت

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه1 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :بهترین مقطع کانال

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Sturm T.W., “open channel hydraulics”, MacGraw-Hill

نوع درس :نظری

publishing company, 2001.

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :تعیین بهترین مقطع کانال در کانالهای مستطیلی و ذوزنقهای
اهداف جزئی
 -1-1بهترین مقطع در
کانالهای مستطیلی را محاسبه
کند.
 -2-1بهترین مقطع در
کانالهای ذوزنقهای را محاسبه
کند.

فعالیتهای یاد
دهنده
 سخنرانی جواب به سواالتدانشجویان
 ایجاد شرایطبحث گروهی

فعالیتهای یاد گیرنده

وسایل
آموزشی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل

اسالید

ارائه شده در کالس

ارزیابی
نوع

 حل مسائل میزانمشارکت

زمان

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه5 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :بهترین مقطع کانال

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :تعیین بهترین مقطع کانال در کانالهای دایرهای
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد
دهنده

 -1-5اصول محاسبات دبی در

 -سخنرانی

کانالهای دایرهای را بداند.

 -جواب به سواالت

 -2-5بهترین مقطع در

دانشجویان

کانالهای ذوزنقهای را محاسبه

 -ایجاد شرایط

کند.

بحث گروهی

فعالیتهای یاد گیرنده

وسایل
آموزشی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل

اسالید

ارائه شده در کالس

ارزیابی
نوع
 حل مسائل میزانمشارکت

زمان

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه6 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :حل مسائل

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :حل مسائل مربوط به جریان سیال در مجاری روباز و بهترین مقطع کانال
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد
دهنده

 -1-6بتواند مسائل مربوط به

 -سخنرانی

جریان سیاالت در مجاری روباز را

 -جواب به

حل کند.

سواالت دانشجویان

 -2-6بتواند مسائل مربوط به تعیین  -ایجاد شرایط
بهترین مقطع کانال را حل کند.

بحث گروهی

فعالیتهای یاد گیرنده

ارزیابی

وسایل
آموزشی

 -توجه و مشارکت در

نوع

زمان

 -حل

بحث کالس

وایت برد و

مسائل

در

 -حل کردن مسائل

اسالید

 -میزان

کالس

ارائه شده در کالس

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه7 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :انرژی مخصوص و عمق بحرانی

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی با انرژی مخصوص ،عمق بحرانی و سرعت بحرانی در کانالهای روباز
اهداف جزئی
 -1-7انرژی مخصوص
سیاالت را شرح دهد.
 -2-7عمق بحرانی را شرح
داده و محاسبه کند.
 -3-7سرعت بحرانی را شرح
داده و محاسبه کند.

فعالیتهای یاد
دهنده
 سخنرانی جواب به سواالتدانشجویان
 ایجاد شرایط بحثگروهی

فعالیتهای یاد گیرنده

وسایل
آموزشی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل ارائه

اسالید

شده در کالس

ارزیابی
نوع

 حل مسائل میزانمشارکت

زمان

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه8 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :حداقل انرژی مخصوص

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی با حداقل انرژی مخصوص ،جریان بحرانی و شرایط ایجاد جریان حداکثر
اهداف جزئی
 -1-8حداقل انرژی مخصوص در عمق
بحرانی را محاسبه کند.
 -2-8جریان بحرانی در کانال را
توضیح دهد.
 -3-8شرایط ایجاد جریان حداکثر
برای یک مقدار مشخص از انرژی
مخصوص را شرح دهد.

فعالیتهای یاد

فعالیتهای یاد

وسایل

دهنده

گیرنده

آموزشی

ارزیابی
نوع

زمان

 سخنرانی -جواب به

 -توجه و مشارکت

 -حل

سواالت

در بحث کالس

وایت برد و

مسائل

در

دانشجویان

 -حل کردن مسائل

اسالید

 -میزان

کالس

 -ایجاد شرایط

ارائه شده در کالس

بحث گروهی

مشارکت

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه9 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :پرش هیدرولیکی

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :آشنایی با پرش هیدرولیکی
اهداف جزئی

فعالیتهای یاد
دهنده

فعالیتهای یاد گیرنده

ارزیابی

وسایل
آموزشی

نوع

زمان

 -1-9پرش هیدرولیکی را شرح
دهد.
 -2-9عمق پرش هیدرولیکی را
محاسبه کند.
 -3-9افت فشار ناشی از پرش
هیدرولیکی را محاسبه کند.
 -1-9طول پرش هیدرولیکی را
محاسبه کند.

 سخنرانی جواب به سواالتدانشجویان
 ایجاد شرایطبحث گروهی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل

اسالید

ارائه شده در کالس

 حل مسائل میزانمشارکت

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه11 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :حل مسائل

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری

fluid mechanics”, World scientific publication, 2010

تعداد واحد2 :

- Douglas J.F., Gasiorek J.M., Swaffield J.F., Jack L.B.,

مدرس :حمیدرضا پورزمانی

“Fluid mechanics”, 5th, Pitman publishing Co., 2005.

هدف کلی جلسه :حل مسائل انرژی مخصوص ،عمق بحرانی و پرش هیدرولیکی
اهداف جزئی
 -1-11بتواند مسائل مربوط به
انرژی مخصوص را حل کند.
 -2-11بتواند مسائل مربوط به
عمق بحرانی را حل کند.
 -3-11بتواند مسائل مربوط به
پرش هیدرولیکی را حل کند.

فعالیتهای یاد
دهنده
 سخنرانی جواب به سواالتدانشجویان
 ایجاد شرایطبحث گروهی

فعالیتهای یاد گیرنده

وسایل
آموزشی

 توجه و مشارکت دربحث کالس

وایت برد و

 -حل کردن مسائل

اسالید

ارائه شده در کالس

ارزیابی
نوع

 حل مسائل میزانمشارکت

زمان

در
کالس

طرح درس روزانه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان

موضوع (نام درس) :هیدرولیک
شماره جلسه11 :

کد درس11 :

موضوع جلسه :اوریفیس

محل برگزاری :دانشکده بهداشت

رشته و مقطع تحصیلی :کارشناسی بهداشت محیط

منابع:

مدت جلسه 121 :دقیقه

- Bansal R.K., Bansal S.N., “A text book of fluid mechanics

پیشنیاز :مکانیک سیاالت

and hydraulic machines”, Laxmi publishing LTD, 2008.
- Mihailovic D.T., Gualtieri C., “Advances in environmental

نوع درس :نظری
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