بنام خدا
« فرم طرح درس »

دانشکده :منابعطبیعی و محیطزیست

رشته :مدیریت محیطزیست

گرایش :مدیریت محیط زیست

نام درس :مدلسازی و شبیهسازی در مدیریت محیطزیست تعداد واحد نظری 2 :

نام مدرس :دکتر امیرهومن حمصی

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

تعداد واحد عملی 1 :

مقطع :دکتری
عنوان درس پیشنیاز :ندارد

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
هدف از این درس ارتقاء سطح دانش و مهارتهای دانشجویان در ارتباط با شناخت سیستم ،مدلسازی و شبیه سازی آن و حل مسائل زیست محیطی از
طریق به کارگیری مناسب این مدلها است .در این دوره دانشجویان با انواع مدلها آشنا شده و میتوانند در فرایندهای زیستمحیطی آن را بکار گیرند،
اهداف حاصل از این دوره را میتوان به صورت فهرستوار مرور نمود:
 .1آشنائی با چگونگی تجزیه و تحلیل و حل مسائل
 .۲مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای پیچیده زیستمحیطی
 .3بهرهگیری از روشهای مناسب و تکنیکهای مناسب در مسائل زیست محیطی
 .4پاسخ به تقاضای روزافزون جامعه و نیاز به متخصصان و کارشناسان برای حل مسائل پیچیده زیست محیطی
رئوس مطالب
هفته اول

آشنائی با اصول و مبانی سیستمها

هفته دوم

الگوی شناخت ،طبقهبندی و دستهبندی سیستمها

هفته سوم

آشنایی با اصول ،مفاهیم و تعاریف مدلسازی و شبیهسازی

هفته چهارم

روشهای حل مسأله

هفته پنجم

الگوهای طراحی ،ساخت ،آزمون و اجرای مدلها

هفته ششم

انواع مدلها

هفته هفتم

مدلهای فازی  /دقیق

هفته هشتم

مدلهای دینامیکی  /استاتیکی

هفته نهم

مدلهای احتمالی  /معین

هفته دهم

مدلهای غیرخطی  /خطی

هفته یازدهم

مدلهای بهینهسازی  /توصیفی

هفته دوازدهم

مدلهای هوشمند

هفته سیزدهم

مدلهای گسسته  /پیوسته

هفته چهاردهم

مدلسازی در فضای کامپیوتری

هفته پانزدهم

کاربردهای مدلسازی و شبیه سازی در مسائل زیست محیطی

هفته شانزدهم

مدلهای تصمیمگیری با معیارهای چندگانه

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

:نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره
)60( آزمون پایان ترم

)25( آزمون میان ترم

)15( ارزشیابی مستمر
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