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  منابع درس:

 و کاربرد آن در مهندسيفاميلي جليل، مکانيک سياالت  -1

 مدني حسن، مکانيک سياالت و هيدروليک -2

 وايلي استريتر، مکانيک سياالت -3

  

 قلم نوری -لب تاب -امانه اسکای روم س -سامانه نويد -کالس درس  : امکانات آموزشي

 حيط کار و م کانيک سياالت و جايگاه آن در مباحث مختلف بهداشت حرفه ایفاهيم مريف و متعا: مطالب درسکلي رئوس 

و انتقال حرارت و  و کاربرد آن در تهويه و تنشسياالت مکانيک اصول و قوانين ، در اين درس دانشجو بايد با سياالت مکانيک  با دانشجو آشنايي :هدف کلي درس

 ايمني 

 سخنراني توسط استاد و مشارکت دانشجوورت به صس ری کالبرگزا  روش آموزش:
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 اجرای درس: شيوه

 ندگیری از وسایل کمک آموزشی (مانآموزش به روش سخنرانی و با بهره 

خ پاس ور طول جلسات آموزشی پرسش وایت بورد و رایانه) انجام می گیرد. د

ر د ایده بیان به سئوال، پاسخ  .و بحث پیرامون موضوع آزاد می باشد

 به ها بخش از یک هر در شده کسب امتیازات و نمرات مشكل یک صخصو

 ردعملك که هایی بخش و گرفته قرار بررسی مورد برای دانشجویان تفكیک

 فرایند قوت نقاط ینهمچن و باشد می ضعف و مشكل آموزشی دارای

این  از ریگی بهره با بتوان تا گیرند می قرار بررسی و مورد شناسایی آموزشی

  .نمود برطرف آموزشی راندمان افزایش جهت در را نقایص موارد،

 

 

 

 

 

 ی ارزشيابينحوه

 %35 میانترم تشریحی و تمرینهای کالسیتستی و  سواالت حضور و غیاب ، کوئیز، 

 %65 رمت پایان و تشریحی  ستیت امتحان
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تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
ک ل کموساي روش تدريس

 آموزشي
 اهداف حيطه

1 

 ،سیاالت و یكا ها در مكانیک  اندازه گیری

، جرم، طول، زمان، نیرو خواص سیاالت

خصوص، وزن چگالی، گرانروی، حجم م

 مخصوص، فشار،

 لینک مجازی اسكای روم

 پاسخ و سخنرانی، پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به امپیوترمجهزک

 هاینرم افزار

 افزار نرم و ینمایش

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 ،درک سطح

 عاطفی

 سطح

 پیگیری

ین م اندازه گیری، دستگاه های بمفاهی با دانشجویان آشنایی
 رویرانچگالی، گ المللی یكا ها، تبدیل یكا ها، طول جرم، زمان، 

2 

 ، االتیس کیها در مكان كایو  یریاندازه گ

، جرم، طول، زمان رو،ین االتیخواص س

حجم مخصوص، وزن  ،یگرانرو ،یچگال

 مخصوص، فشار،

 لینک مجازی اسكای روم

 پاسخ و سخنرانی، پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم نمایشی و

 اکسل

 حیطه

 شناختی

، کدر سطح

 عاطفی

سطح به کار 

 بستن

 ،یالطول، زمان، چگم، جر رو،ین میبا مفاه انیدانشجو ییآشنا

 حجم مخصوص، وزن مخصوص، فشار، ،یگرانرو

3 
ادامه مبحث خواص سیاالت شامل فشار 

 ، ضریب کشسانی حجمی، گاز کاملبخار

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 هاینرم افزار

 افزار نرم و ایشیمن

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 تنبس

 شامل فشار االتیخواص س مربوط مباحث با دانشجویان آشنایی

 یحجم یکشسان بیبخار، گاز کامل، ضر
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4 
شامل فشار  االتیادامه مبحث خواص س

 یحجم یکشسان بیبخار، گاز کامل، ضر

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 سخاپ و شپرس

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

 شامل فشار االتیخواص س مربوط مباحث با دانشجویان آشنایی

 و کشش سطحی و.... یحجم یکشسان بیبخار، گاز کامل، ضر

5 

 ارع فشانوا ،ایستایی سیاالت

 ستخراج معادالت حاکم بها -سیال ساکن

 شكل دیفرانسیلی

 

 ینک مجازی اسكای رومل

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

 به فشار و استاتیک سیالعه مطالب مربوط با آموزش و مطال

و  دانشجو باید قادر باشد ارتباط بین نیروها در سیال ساکن

 ، در سیال ساکن را بدست آورد.حرک و تغییر فشارمت

6 

 نیروهای ،ییستایمعادالت اسیال ساکن: 

مجاور  رد به سطوحواهیدرواستاتیكی 

 سیال

 

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به ترمجهزکامپیو

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

 طوحدانشجو باید قادر باشد نیروهای ناشی از سیال ساکن بر س

در این بخش  با به کند . غوطه ور صاف یا خمیده را محاس

ار ، تغییر فشی، فشار در یک نقطههای مطلق و نسب ارفشبررسی 

ی ها ، بارومتر و ابزاربا عمق در یک میدان گرانش مانومتر ها

 اندازه گیری فشار پرداخته خواهد شد.

7 
ور و تعادل اجسام غوطه یشناور یروین

 یانرژ یستگیپا یشناور تعادل نسب
 لینک مجازی اسكای روم

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 حیطه

 شناختی

شناوری و پایداری  و  مباحث مربوط با دانشجویان آشنایی

و همچنین بتواند به تشریح ور سام غوطه ور و شناپایداری اج
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 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 کار به سطح

 بستن

 ردازد.ری و ناپایداری بپفاهیم اساسی پایدام

8 

 یهامشخصه الیس انیجر الیس انیجر

فلو  انیخطوط جر انیانواع جر انیجر

 یانرژ

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – وژکتورپر

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 فزارا نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

مربوط به جریان های مكانیک مباحث  با دانشجویان آشنایی

سیاالت را درک کرده و جریان های مختلف سیال را که در 

 .ندمسائل پیش می آیند تشخیص دهی

9  

 مجازی اسكای روم لینک

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 مسیست – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

ن برخورد های ناکشسا به مربوط مباحث با دانشجویان آشنایی

: دستگا های با جرم متغییر در یک بعد، برخورد در دو بعد،

 موشک

  ترم میان امتحان 10
 یا آزمون سالن

 درس کالس
 ترم میان امتحان 

 لینک مجازی اسكای روم ....ماخ ،  نولدزیر بعدیو اعداد ب 11
- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 حیطه

 شناختی

تغییر های زیادی اغلب پدیده ها به مدر علم مكانیک سیاالت 

زه نمونه وابسته هستند و تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از اندا
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 و مساله حل نرانی،سخ

 پاسخ و پرسش

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 کار به سطح

 بستن

کار پر هزینه و وقت گیری است که داد متغییر ها اصلی و این تع

این مشكل را با استفاده صحیح از آنالیز  بتواند دانشجو باید

و بدین ترتیب که بجای استفاده از تک تک  ابعادی تحلیل نماید

ها اعداد بدون بعد را بدست آورد و از آنها استفاده متغییر 

، عدد ، عدد فرودد بی بعدی مانند عدد رینولدزنمایید و با اعدا

 اویلر  و عدد  ماخ و عدد وبر و عدد استروهال آشنا گردد.

 

12 

جریان  -1دسته بندی جریانات سیاالت 

ریان های لزج و ج -2های آرام و درهم 

تراکم پذیر و  ریان هایج -3غیر لزج 

ان های پایا و ناپایا جری-4تراکم ناپذیر 

 -6خت و غیر یكنواخت جریان یكنوا -5

جریان  -7ند بعدی جریان یک بعدی و چ

جریان  -8چرخشی و غیر چرخشی 

 ایزونتروپیک

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 اختیشن

 کار به سطح

 بستن

ت تجزیه و تحلیل جریانا مربوط مباحث با دانشجویان آشنایی

ا و و درهم درون لوله هدرک عمیق تری از جریان آرام  سیاالت

 .یافته داشته باشندکامال توسعه  تحلیل جریان

13 

، شتاب و الگرانژی دیدگاه های اویلری

و دبی جرمی، حجمی  ییک ذره سیال دب

خط جریان خط اثر ، خط مسیر لوله 

 ه پیتوت، لول، معادله برنولیجریان 

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 فزارا نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

 اناتیجر لیو تحل هیبا مباحث مربوط تجز انیدانشجو ییآشنا

 االتیس
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14 

جریان های روی اجسام: نیرو های پسا و 

 ، نیرو های پسآیآو برآ، نیرو های پسا بر

 اصطكاکی و فشاری ، نیرو ی برآ

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،
 اسخپ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 

یک درک روشن از  این بخش به مباحث مربوط با دانشجویان

، اصكاک و آپدیده های فیزیكی گوناگون از قبیل نیروی پس

 .ندش، و نیروی برآ داشته باپسآی اصطكاکی، کاهش نیروی پسآ

15 

کانال ها و لوله ها، اتالفات جریان در 

و  و لوله کشی ، شبكه کانال کشیفرعی

پمپ و هواکش، اندازه گیری دبی انتخاب 

 ،استوکس –و سرعت جریان معادله ناویر 

 لینک مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنرانی،
 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 سیستم – پروژکتور

 به مجهزکامپیوتر

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 کسلا

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

ت بتوانند اف به این بخش مربوط مباحث با دانشجویان آشنایی

های اصلی و فرعی مربوط به جریان درون لوله و کانال را 

 سرعتروش های گوناگون اندازه گیری دبی و و  .محاسبه کنند

اثرات ند.ب و مزایا هر روش را نیز بیاموزجریان را فهمیده و معای

در تقریب جریان خزشی شامل عدم وجود عبارات اینرسی 

 حذف چگالی از معادالت را درک نمایند

16 

استوکس  –حل تقریبی معادله ناویر 

جریان تراکم پذیر  ، تقریب جریان خزشی

یب جریان غیر تقر، وپیکر، جریان ایزونت

ال با انتقال جریان درون کان، لزج جریان

نال طكاک ، جریان کاحرارت و اص

 تیک با اصطكاکآدیابا

 لینک مجازی اسكای روم

 و الهمس حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 یستمس – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 نرم افزارهای

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 حیطه

 شناختی

 کار به سطح

 بستن

اثرات  به این بخش مباحث مربوط با دانشجویان آشنایی

 ت بر جریان های تراکم پذیر را درکاصطكاک و انتقال حرار

 کنید.

17 
 و ترم طول در شده مطرح مباحث مرور

 تمرین حل
 ای روملینک مجازی اسك

- درس کالس

 برد – وایت ماژیک

 شناختی

 تجزیه سطح

 یاد به بر تاکید و درس مهم مباحث یادآوری و یادگیری

 مسائل حل در استفاده جهت مباحث این سپاری
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 و مساله حل سخنرانی،

 پاسخ و پرسش

 سیستم – پروژکتور

 به کامپیوترمجهز

 فزارهاینرم ا

 افزار نرم و نمایشی

 اکسل

 روانی

 پیگیری

  پایان ترم 18
 یا آزمون سالن

 درس کالس
 پایان ترم 

 


