داًطگاُ ػلَم پشضکی اصفْاى
داًطکذُ بْذاضت
گزٍُ هٌْذسی بْذاضت حزفِ ای
طزح درس
ػٌَاى درس  :هکاًیک سیاالت
ًَع درس ً :ظزی
رضتِ  ،هقطغ ٍ تزم داًطجَ  :بْذاضت حزفِ ای ،کارضٌاسی
درٍس پیص ًیاس  :فیشیک ، 2ٍ1هکاًیک جاهذات،ریاضیات
اساهی هذرسیي :

ضوارُ درس :
تؼذاد ٍاحذ ٍ3 :احذ
تؼذاد داًطجَیاى :
هسئٍل درس :
تلفي تواس هسَل درس:

اّذاف کلی
آضٌایی با اصَل ٍ قَاًیي هکاًیک سیاالت ٍ کاربزد اى در تَْیِ ٍ اًتقاالت حزارتی
اّذاف رفتاری :داًطجَیاى در پایاى کالس قادر باضٌذ:
 - 1تؼاریف ٍ هفاّین هزتبط با هکاًیک سیاالت را تَضیح دّذ
 - 2اًَاع سیاالت را تَضیح دّذ
- 3جایگاُ ٍ کاربزد هکاًیک سیاالت در هباحث هختلف بْذاضت حزفِ ای را بیاى کٌذ
- 4کویت ّای ًیزٍ ،جزم،حجن  ،فطار ٍ ...را در سیستن ّای هختلف بیاى کٌذ
- 5اًَاع فطار ،هؼادالت سیاالت ٍ ًیزٍ ّای ٍاردُ بز سطَح هختلف را در سیاالت ساکي تَضیح دّذ
ً - 6یزٍی ضٌاٍری  ،تؼادل ًسبی ٍ تؼادل اجسام غَطِ ٍر را در سیاالت ساکي تَضیح دّذ
- 7اًَاع جزیاى  ،خطَط جزیاى ،فلَ  ،اًزصی  ،اًذاسُ حزکت ٍ ...را در سیاالت تَضیح دّذ
- 8هؼادالت جزیاى سیال تزاکن ًاپذیز ٍ رٍابط بٌیادی آًْا را بیاى کٌذ
 - 9اػذاد بذٍى بؼذ هاًٌذ ػذد ریٌَلذس ٍ ...هحاسبِ ٍ تفسیز ًوایذ
- 10اثز لشجت بز رٍی هقاٍهت در هقابل جزیاى در کاًال ّا تَضیح دّذ
- 11اًَاع افت ّا را در کاًال ّا ًاضی اس اصطکاک  ،تَبَالًت جزیاى  ،ساًَیی ّا  ،اًطؼابات  ،اًبساط ّا ٍ اًقباض
ّا تَضیح دّذ
ً- 12حَُ اًذاسُ گیزی سزػت  ،فطار کل  ،فطار استاتیک ٍ فطار سزػت را در کاًال ّا بیاى کٌذ
- 13ساختواى ٍ ًحَُ ػولکزد اٍریفیس ٍ ًٍتَری هتز را تَضیح دّذ.
- 14کاربزد رٍابط گاس ّای کاهل را در سیاالت بیاى کٌذ
- 15اهَاج صَتی ٍجزیاى ایشًتزٍپیک را تَضیح دّذ
- 16جزیاى ادیاباتیک با اصطکاک در کاًال ّا را تَضیح دّذ
- 17جزیاى ایشٍتزهال پایذار در لَلِ ّای طَیل را بیاى کٌذ
رٍش تذریس:
سخٌزاًی ّوزاُ با کاربزد ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ ّوچٌیي ضزکت داًطجَیاى در بحث بصَرت پزسص ٍ پاسخ ٍ حل هسالِ

رٍش ارسضیابی
آسهَى کتبی داًطجَ درهیاى تزم %35 :در پایاى تزم %65
قَاًیي درس:
ّز یک جلسِ غیبت هؼادل کسز ً 0/25وزُ  ،غیبت بیطتز اس حذ هجاس هؼزفی بِ آهَسش داًطکذُ

هٌابغ درس
-1هکاًیک سیاالت ٍ کاربزد اى در هٌْذسی  ،جلیل فاهیلی
 -2هکاًیک سیاالت ٍ ّیذرٍلیک ،حسي هذًی
-3هکاًیک سیاالتٍ ،ایلی -استزیتز

