
  

 
 

 

 

  (COURSE PLANطرح دوره  )

 

 

 مقدمه:

مدل یعنی نمایش نمادین محیط یا جهان واقعی به منظور پیشگیویی پیامدهای گزینه های قابل اجرا و انتخاب بهترین گزینه در 

واقع نمایش ساده ای از یک سیستم پیچیده. سیستمها بدلیل تعامل درونی اجزا آن با یکدیگر و تعامل بیرونی آنها با محیط؛ 

ابزاری است برای تحلیل و انالیز واقعیت ها؛ که با کمک آنها می توان ب  مدل. یده ای دارندپیوسته رفتارهای مختلف و گاه پیچ

و نکات قابل توجه در  مدلسازی ه به مبحثدرکی از واقعیت؛ نه کل واقعیت؛ بلکه بخش مفید و قابل فهم آن دست یافت. درادام

 .این امر اشاره دارد

 
 
 
 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 محیطگروه آموزشي:  مهندسي بهداشت                                           دانشکده : بهداشت اوز

                                    محیطمهندسي بهداشت  -كارشناسيمقطع و رشته تحصیلي:

  2  :عداد واحدت مباني و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط:  نام درس

 و عملي تئوری نوع واحد :

 10 -12 شنبه دو وز و ساعت برگزاری كالس: ر معادالت ديفرانسیل پیش نیاز:

 سامانه نويد مکان برگزاری:

 دانشکده علوم پزشکي الرستان EDCمسئول برنامه :  

 مهندس محمدرضا شوشتريان مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 مهندس محمدرضا شوشتريان تهیه و تنظیم : 

 11/1400 /23 بازنگری: تدوين/ تاريخ

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-o-Title-ot-desc/


  مفاهیم مدلسازی
 
 

 هدف كلي

 

 مفاهیم و تعاریف مدلسازیآشنایی با 

 

 اهداف اختصاصي  

 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو
 تعریف مدل، ضرورت مدلسازی و تاریخچه آن را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 انواع و مراحل مدلسازیآشنایی دانشجو با 

  اهداف اختصاصي 

 

 باید بتواند:دانشجو  در پایان دوره 
  لهای کاربردی در بهداشت محیط را نام ببرد.مدانواع 

 هدف كلي 

 

 مدل های کاربردی در مهندسی بهداشت محیط و محیط زیست

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
  انواع مدل های کاربردی همچون شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل صحیح و خطای نیوتون رافسون و ... را شرح

 دهد.

 

 هدف كلي 

 

 نرم افزارهای مدلسازی

  اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 آشنا  کار عملی با آنها ر مهندسی بهداشت محیط بشناسد و باافزارهای مورد استفاده در مدلسازی و تحلیل د مهم ترین نرم

  گردد.

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازیترکیبی                                          

 

 شرايط اجراء

 

  امکانات آموزشي بخش 
 نرم افزار تولید محتوا، اینترنت، کامپیوتر     

 

 

   آموزش دهنده 
   :اساتید گروه مهندسی بهداشت محیطاساتیدمربوطه 

 
 

  منابع اصلی درسی: 
 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلي  دانشجويان به عنوان منبع درسي در نظر داريد؟ آيا كتاب /مقاله خاصي برای معرفي به

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
 کل کتاب .1396 -انتشارات دانشگاه تهران -مدلسازی ریاضی، دکتر محمدرضا مهرگان

 

 

 

 

 

 

 

 نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، 
نحوه دسترسي دانشجويان به 

 مقاله

  

 

 

 



 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسيکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فايل

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4....................................................................................................................................................................................................... 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 كنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجویان هایتكالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی   اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
 پروژه

 کالسی

نرم افزارهای کاربردی از دانشجویان خواسته می شود تا با  پروژهدر این 

 تمرین نماید.رشته تخصصی به صورت پروژه ای 

 تا 10/03/1401

15/03/1401  
15/03/1401  

یادگیری 

کار با دانشجو با 

نرم افزارهای 

تهتخصصی رش  

 

 

     



................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 10 آزمون میان ترم

 7 آزمون پايان ترم

 1 غیاب شركت فعال در كالس و حضور و

 2 تکالیف و ساير فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

       10حداقل نمره قبولي                                  

 مطابق قوانين آموزشی              تعداددفعات مجاز غيبت در كالس        

 

  منابع اصلی درسی: 
 

  ارزشیابی 

 
 نحوه ارزشیابي         



 ارزشیابی تکوینی 

  کتبی پایان ترمارزشیابی 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 10 نمره کار عملی و فعالیت کالسی 

 10 نمره آزمون پایان ترم 

 

 مقررات 

 

                                         10حداقل نمره قبولی 

  2                     تعداددفعات مجاز غیبت در کالس 

 

 

 

 نقشه برداری و نقشه كشي درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابي

 مقدمات و مفاهیم 10 -12 18/11/1400
مهندس 

 شوشتریان
 اسالید آموزشی  سخنرانی

فعالیت 

و کالسی 

آزمون پایان 

 ترم

25/11/1400 

12- 10  

 مقدمات و مفاهیم
مهندس 

 شوشتریان
 آموزشیاسالید   سخنرانی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

02/12/1400 

12- 10 مبانی و مفاهیم  

مهندس  مدلسازی

 شوشتریان
 اسالید آموزشی سخنرانی 

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

09/12/1400 

12- 10 مفاهیم قطعیت و  

مهندس  عدم قطعیت

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 
 اسالید آموزشی

فعالیت 

 کالسی و

آزمون پایان 

 ترم

16/12/1400 

12- 10 سیستم های  

مهندس  داینامیکی

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

23/12/1400  

12- 10  تحلیل خطا 

مهندس 

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

پایان آزمون 

 ترم

15/01/1401  

12- 10 شبکه های عصبی  

مهندس  مصنوعی

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

  عملی
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم



22/01/1401  

12- 10 مدل های تصمیم  

مهندس  گیری

 شوشتریان

و کار  سخنرانی

 عملی 
 اسالید آموزشی

فعالیت 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

29/01/1401  

12- 10 نرم افزارهای  

مدلسازی 

هیدرولیک در 

بستهمجاری باز و   

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

05/02/1401  

12- 10  
نرم افزارهای 

مدلسازی شبکه 

 توزیع آب شهری

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

12/02/1401  

12- 10  
نرم افزارهای 

مدلسازی شبکه 

 توزیع آب شهری

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

19/02/1401  

12- 10  
نرم افزارهای 

مدلسازی شبکه 

 توزیع آب شهری

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

26/02/1401  

12- 10  
نرم افزارهای 

شبکه مدلسازی 

 توزیع آب شهری

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

02/03/1401  

12- 10 نرم افزارهای  

مدلسازی شبکه 

جمع آوری 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

09/03/1401  

12- 10 نرم افزارهای  

مدلسازی شبکه 

جمع آوری 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

16/03/1401  

12- 10 نرم افزارهای  

مدلسازی تصفیه 

خانه های 

 فاضالب

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

23/03/1401  

12- 10 نرم افزارهای  

تصمیم گیری 

 چندمعیاره

مهندس 

 شوشتریان

فعالیت  اسالید آموزشی سخنرانی 

کالسی و 

آزمون پایان 

 ترم

 

 

 

 

 
 

 


