
  
  
  

  )هاي آبيسازهعلوم و مهندسي آب ـ ( مباحث  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

- ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي هاي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (كل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  داد تحصيلياستع  2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصد ـ نسبت و تناسب ـ مجموعــهكميتي: حل مسئله و مقايسه
هاي جبري ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

تصاعد ـ لگاريتم ـ آمــار ـ  ها و نامعادالت ــ معادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   آناليز تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقــد ارتبــاط هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روشاستدالل منطقي: (گزاره
  علي ـ تضعيف استدالل)

  تحليلي (كل فصل مطالعه شود).
 درك مطلب (كل فصل مطالعه شود).

 كارشناسي شامل: يك درس تخصصي در سطح 

  3و  2و  1رياضيات   3

(تعريف انواع تابع و مفاهيم مرتبط با آن ـ به دست آوردن دامنه و برد توابع ـ مفهــوم فاكتوريــل و بســط  تابع
مربوط به آن قضاياي  و حد (مفهوم حد و پيوستگيهاي درجه دو)) ـ اي ـ مقاطع مخروطي (منحنيدوجمله

(مفهــوم مشــتق و  مشــتق وكــاربرد مشــتق ) ـ مجانب توابــع و انــواع آن ـپيوستگي  ـ هاي مبهمصورت ـ
خطوط قائم  هاي وابسته ـ نوشتن معادالتاي تغيير و آهنگآهنگ متوسط و  لحظه ـ مشتق گيري هايفرمول

سازي (كاربرد عملي مشــتق) ـ بررســي ي عطف ـ مسائل بهينهو مماس بر يك منحني ـ نقاط اكسترمم و نقطه
  ي مقدار تقريبي تابعدار ميانگين، رل و كشي ـ تعريف ديفرانسيل و محاسبهقضاياي مق
هــاي شــامل ي انتگرالگيريـ  محاســبهو استفاده از تغيير متغير در انتگرالگيري فرمولهاي انتگرال( انتگرال

ـ  گيــري جــزء هاي مختلف فرد يا زوج هستندـ  روش انتگرالتوابع مثلثاتي و هيپربوليك كه با توان بــه جــزء
هاي شامل جزء صــحيح گيري به روش تجزيه كسرهاـ   انتگرال معين و خواص آنـ  محاسبه انتگرالانتگرال

ـ  هاي غيرعادي (ناسره)ـ  مشتقو قدرمطلقـ  انتگرال ـ  معرفــي توابــع گامــا و بتــا) كــاربرد گيري از انتگرال
حاصل از   محاسبه حجم سطح محصورـ محاسبه  ـ حد مجموع به كمك انتگرال معين يمحاسبه( انتگرال

ـ محاســب ـ طول قوس منحني يمحاسبه دورانـ  محاســبه  ة مســاحت ســطح حاصــل از دوران يــك منحنــي
و واگرايــي  همگرائــي ، بررســيتعريــف دنبالــه ( ـ دنباله و ســريو گشتاورها مختصات مركز ثقل 

هاي كــران ـ  دنبالــهدار و بيكــران هايها و تعريــف  دنبالــهصعودي و نزولي بودن دنبالــه ها ـدنباله
ها ـ  بــه دســت آوردن حاصــل بازگشتي ـ سيگما و خواص آن، مفهوم سري و شرط همگرايي سري

هاي متناوب، همگرايي مطلق هاي مثبت ـ سريهاي همگرايي براي سريآزمون هاي عددي ـ سري
هاي هاي تواني ـ سريسري ي همگراييهاي تواني، محاسبه شعاع و فاصلهو مشروط ـ تعريف سري

  تيلور و مك لورن)
رابطــه بــين معــادالت  (مفهوم جواب در معــادالت ديفرانســيل ـ مفاهيم اوليه معادالت ديفرانسيل معمولي

معادالت ديفرانسيل مرتبــه  ) ــ پارامتري1تعيين مسيرهاي متعامد يك دسته منحني  ديفرانسيل و دسته منحني ـ
معــادالت  معادالت ديفرانسيل بــا يــك متغيــر خطــي ـ معادالت همگن ـ دا شونده ـ(معادالت ديفرانسيل ج اول

معــادالت  معــادالت ديفرانســيل خطــي و برنــولي ـ معادالت قابل تبديل بــه معــادالت كامــل ـ ديفرانسيل كامل ـ
عــادالت جــود يكتــايي جــواب در مديفرانسيل ريكاتيـ  حالتهاي دوم و سوم در معادالت ديفرانسيل مرتبه اول ـ و

  )ديفرانسيل مرتبه اول
خطي مرتبــه دوم  ت(حاالت خاص حل معادالت مرتبه دوم ـ معادال معادالت ديفرانسيل مرتبه دوم

ـ تعريف ـ حل معادله خطي مرتبــه  هاي اساسي معادله ديفرانسيل خطي مرتبه دوم همگنجوابـ قضيه ـ 
همگــن بــا ضــرايب  nعادله خطــي مرتبــه مدوم همگن ـ معادله خطي مرتبه دوم همگن با ضرايب ثابت ـ 

جــواب  ـ روش كــاهش مرتبــه ـ همگــن nمعادله لژانــدر مرتبــه ـ معادله لژاندر مرتبه دوم همگن ـ ثابت

 1آزمون



          

روش  ـ روش اپراتــور معكــوس ـ روش تغييــر پــارامتر (الگرانــژ) ـ خصوصي معادله خطــي غيــرهمگن
  )مشتق روش حذف ضريبضرايب نامعين ـ معادله خطي مرتبه دوم كامل ـ 

  مكانيك سياالت  4

پذيري مايعات (كليات ـ مقايسه جامدات و سياالت ـ قانون لزجت نيوتن ـ سياالت غيرنيوتني ـ تراكم كليات
ها ـ انواع نيروها ـ تــنش در يــك نقطــه از ها ـ انواع كميتـ كشش سطحي ـ محاسبه ارتفاع مويينگي در لوله

تغييرات فشار ـ فشار ـ  استاتيك سياالت( استاتيك سياالت ـسيال ساكن و جريان غير لزج ـ خواص تنش) 
اثــرات نيــروي ســطحي ـ  تراكمتغييرات فشار با ارتفاع براي سيال ساكن قابلـ تراكم در سيال ساكن غيرقابل

ـ  تراكمور در سيال غيرقابلنيروي هيدرواستاتيك وارده به سطوح مسطح غوطهـ  روي سيال محبوس و ساكن
نيــروي هيدرواســتاتيك وارده بــر ســطوح ـ منشور فشار واستاتيك وارده بر سطوح مسطح افقي ـ نيروي هيدر
معيــار ـ   ورمعيــار پايــداري اجســام غوطــهـ  هاي مختلــف شــناوريحالتـ  قوانين شناوريـ  ورمنحني غوطه

ئمــي و جريــان داـ  تعــاريف اوليــه( مفاهيم جريان سيال و معادالت بنيــادي ) ـپايداري اجسام شناور
جريــان يكنواخــت و ـ  لولــه جريــان(خــط مســير) ـ مسير جريان ـ  خط جريانـ  غيردائمي (پايدار و ناپايدار)

جريــان ـ  شــتاب يــك ذره جريــانـ  كاربرد روش ميــدانـ  ناپذيرپذير و تراكمجريان تراكمـ  غيريكنواخت
ين روش سيســتم و روش حجــم رابطــه بـــ  قوانين اصلي و فرعي براي محيط پيوستهـ  چرخشي و غيرچرخشي

قانون دوم نيوتن (معادله ـ  هاي محدودها و حجم كنترلقوانين اصلي براي سيستمـ  بعدي جريان يكـ  كنترل
ـ  دار ساكنجت برخوردي بر صفحه تخت شيبـ  ها) و نيروي رانش مربوطهها (جتبرخورد فوارهـ  ممنتوم)

معادلــه ـ  جت برخوردي و به طور مماسي بر پره ساكنـ  ي صفحهدر امتداد موازـ  در امتداد عمود بر صفحه
ك (قــانون قانون اول ترموديناميـــ  كاربرد معادله ممنتوم و لنگر ممنتوم در مورد پمپ و توربينـ  لنگر ممنتوم

تعيــين دبــي ـ لولــه پيتــوت ـ  كاربرد معادله برنــولي بــراي جريــان غيرچرخشــيـ  معادله برنوليبقاء انرژي) ـ 
  )قانون دوم ترموديناميكـ  جي واقعي از يك مخزن بزرگخرو

قانون دوم نيوتن، معادلــه ـ  اصل بقاي جرم (معادله پيوستگي ديفرانسيلي)( فرم ديفرانسيلي قوانين اصلي
هــاي لــزج جريانـ  گيري از حالت دائمي معادله اولــر، معادلــه برنــوليانتگرالـ  كاربردهاي معادله اولرـ  اولر

جريــان دو ـ  تراكم آراماستوكس براي جريــان غيرقابــل -معادالت ناويه ـ  نون لزجت استوكسعمومي و قا
استوكس براي يك  - رمعادالت ساده شده ناويـ  جريان در يك لوله مدورـ  بعدي آرام بين صفحات موازي

بعد مهم در مكانيك يهاي بگروهبعد ـ (تعيين اعداد بي آناليز ابعادي و تشابه ) ـاليه بسيار نازك از جريان
) نكات مهم تشابه مدل و نمونه اصليـ  رابطه بين آناليز ابعادي و تشابهـ  هـتشابـ  سياالت و مفهوم فيزيكي آنها

ـ  هــاي آرام و درهــمجريانها ـ ناپذير لــزج در لولــه(جريان تراكم هاپذيرلزج در لولهجريان تراكمـ 
بررســي قــانون ـ  ناپذير داخل لوله افقي با مقطع ثابتآرام و تراكمبررسي معادله پيوستگي در جريان دائمي، 

پروفيــل ســرعت در ـ  جريان درهمـ  ناپذير آرام داخل لوله)پوازي (جريان تراكم جريانـ  اول ترموديناميك
 سرعت متوسطـ  هاي صافرابطه تجربي بالزيوس براي تعيين تنش برشي روي جداره در لولهـ  جريان درهم

خــط ـ خط تــراز هيــدروليك ـ  هاي موضعيافتـ  ضريب تصحيح ممنتومـ  ضريب تصحيح انرژي جنبشي ـ
ـ تخلخل ـ شــعاع هيــدروليكي ـ رابطــه افــت فشــار بــا ســرعت  كاويتاسيونـ  ايمقاطع غيردايرهـ تراز انرژي 

  متوسط
  مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

 محاسبات جريان متغير - هاي بازتئوري جريان متغير تدريجي (دائمي) در كانال -  كليات  يليهيدروليك مجاري روباز تكم  5
  هاي بازتدريجي (دائمي) در كانال

  هاي آبرفتيجريان در كانال - انال هاي پايدارطراحي ك - آستانه حركت ذرات رسوب 1هيدروليك انتقال رسوب  6
  ها و شيرهاها، دريچهتبديل ـ آبگيرها ـ كننده انرژيهاي مستهلكو سازهسرريزها ـ  سد  هاي آبي تكميليطراحي سازه  7

 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون



  
  
  

  )هاي آبيسازهعلوم و مهندسي آب ـ مباحث (  نام دروس  رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ه ســببي، عبــارات مقايســههاي اسمي، نقــل قــول و گــزارش، وجــووجوه وصفي، گزاره:گرامر
  ساختار جمله و نكات تكميلي

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
  كل فصل مطالعه شود درك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركت بــر روي دايــره- هاي كمي از مباحث (مسافت و سرعتحل مسئله و مقايسه كميتي:
- مســائل متفرقــه - ساعت - كال فضاييهندسه اش - محيط و مساحت - تالس و تشابه - اشكال - هندسه

   سواالت هوش).
- مفــروض پنهــان- تعيــين موضــوع مــتن - گيري از مــتن(تقويت استدالل، نتيجه استدالل منطقي:

  هاي مشابه به هماستدالل
 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

 كل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
 يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: 

  )1،2،3رياضيات(  3

  ي طــول قــوس ـمحاســبه و مفاهيم مرتبط بــه آن ـ دستگاه مختصات قطبي( دستگاه مختصات قطبي
 اعــداد مخــتلطـ  )قطبــي هــايدر منحنيحاصل از دوران  حجمسطح و  ،مساحت محصورمحاسبه 

نــواحي در صــفحه  ـ مخــتلطهاي و معادلــه ريشــه يــك عــدد مخــتلط و خواص آن ـ اعداد مختلط(
 و كاربردهــايش ـ دترمينــان  و خــواص آن ـ مــاتريس ( حليلي و جبــر خطــيـ هندسه ت  )مختلط
هــا و توابــع ها، خمـــ رويــهبعدي ـ خــط و صــفحه در فضــا) بردارها در فضاي سه ـ  ماتريسي رتبه

هاي پارامتري و تعريف توابــع بــرداري ـ انحنــاء و بعدي ـ منحنيها در فضاي سهانواع رويه( برداري
مشــتق جزئــي توابــع چنــد ـ حد و پيوستگي توابع چند متغيره  ، دامنه، برد( متغيره ـ توابع چند  تاب)

ـ كاربردهاي ديگــر گراديــان ـ  سوئي جهتي مشتق و گراديان   اي و ضمني ـ زنجيرهمشتق ـ متغيره  
  )نقاط بحراني توابع چند متغيرهكرل، ديورژانس و الپالسين ـ 

ـ هــاي دوگانــه انتگرالمتغيــر در يــر غيت ـهاي دوگانــه الانتگر يحاسبهم (هاي چندگانه انتگرال
ـ كاربردهاي گانه سههاي انتگرالمتغير در ير غيت ـ  گانههاي سهانتگرال  ـانتگرال دوگانه كاربردهاي 

انتگــرال روي  ط يــاانتگرال روي خ( روي خط يا انتگرال روي منحني انتگرال  )گانهسهانتگرال 
ـ انتگرال روي  هاي پايستار ـ قضيه گرين)و كاربردهاي انتگرال خط ـ ميدانمنحني ـ تعاريف ديگر 

روي سطوح بــراي توابــع حقيقــي و كاربردهــاي آن ـ  انتگــرال ســطح بــراي توابــع  انتگرال(سطوح 
  برداري و قضيه ديورژانس ـ قضيه استوكس)

. حــل IIـ  ن حول نقاط عــادي. حل معادالت ديفرانسيل خطي مرتبه دوم همگ I(مفاهيم مقدماتي ـ  هاسري
ـ  تابع گاماـ  معادله ديفرانسيل لژاندر و توابع لژاندرـ  عاديغيرمعادالت ديفرانسيل خطي مرتبه دوم حول نقاط 

  )معادله بسل پيراستهـ  معادله ديفرانسيل بسل و توابع بسل
تبديل الپــالس تــابع ـ  حدتبديل الپالس تابع پله واـ  . تبديل الپالس I( تبديل الپالس و كاربردهاي آن

تبديل الپــالس ـ  تبديل الپالس و مشتقـ  تبديل الپالس و انتقالـ  تبديل الپالس توابع متناوبـ  دلتاي ديراك
تبــديل الپــالس و ـ  تبــديل الپــالس و حــل معــادالت ديفرانســيلـ  تبديل الپالس و تغيير مقيــاسـ  و انتگرال

هاي معادالت ديفرانسيل  خطي ـ حالــت خــاص حــل دســتگاه تگاهو حل دستبديل الپالس ـ  معادالت انتگرال
معادالت ديفرانسيل متعارفي همگن ـ حل دستگاه معادالت ديفرانسيل خطي نــاهمگن ـ روش ماتريســي حــل 

  دستگاه متعارفي ناهمگن)

  مكانيك سياالت  4

ده اليه مرزي بــراي جريــان معادالت ساده شـ  ضخامت ممنتومجابجاييـ  ضخامت ـ  ضخامت اليه مرزي( اليه مرزي
اليه مرزي ـ  انتقال در جريان روي صفحهـ معادله انتگرال ممنتم فون كارمن و اصطكاك سطحي ـ  آرام، معادله بالزيوس

دراگ ـ  دراگ اصطكاكي ناشي از اليه مرزي درهم روي صفحات مسطح صافـ  درهم براي صفحات مسطح صاف
دراگ ـ  آغــاز وقــوع جــداييـ  جريان روي مرزهاي منحني، جــداييـ  راصطكاكي اليه مرزي درهم براي صفحات زب

سهم دراگ فشاري و اصــطكاكي در دراگ كــل در ـ  جريان حول يك استوانهـ  ـ نيروي ليفت وروارده به اجسام غوطه

 2آزمون



  

ها ربو ماشينهاي تشابه و آناليز ابعادي در تو(رابطه هاتوبور ماشين )ـ توزيع فشار حول يك استوانهـ  هاي خاصحالت
 پذير يك بعديجريان تراكمها) ها (بازده كلي يا مكانيكيـ  هد خالص مكش مثبتـ  پمپراندمان توربو ماشين ـ 
هاي مادون صــوت و مــافوق صــوت تفاوت مهم جريانـ فرآيند ايزنتروپيكـ   پذيرهاي تراكمبندي متداول جريانطبقه(

اي ـ تغييرات خواص در عرض مــوج ضــربه اي قائمموج ضربهـ  يط طراحيجريان واقعي در شيپوره در شراـ  يك بعدي
  اي مايل)ـ موج ضربه اي قائم براي گاز كاملروابط موج ضربهقائمـ  

تراكم و هاي دو بعدي، غيرقابلرابطه بين تابع جريان و پتانسيل سرعت براي جريان (جريان پتانسيل ـ جريان پتانسيل
شــرايط ـ  تراكمتحليل اساسي جريان غيرچرخشــي، دو بعــدي و غيرقابــلثابت ـ  خطوط پتانسيل ـ غيرچرخشي

ـ گرداب ســاده ـ چشمه و چاه دو بعدي ـ  هاي سادهجريانـ  مختصات قطبيـ  هاي غيرلزجمرزي براي جريان
ـ  حول يك استوانه بدون چرخش جريان ـ هاي ساده دو بعديجريان (Superposition)انطباق ـ دوقطبي 

محاســبه ليفــت بــراي اســتوانه ـ  جريان حول يك استوانه چرخانـ  ت و دراگ براي استوانه بدون چرخشليف
بنــدي انــواع هــاي روبــاز ـ طبقــه(جريان در كانــال هاي روبازجريان در كانال ) ـبيضي رانكينـ  چرخان

دريچــه آبگيــر و جريان ـ خصوصيات هندسي مقطع جريان ـ جريان زير بحرانــي، بحرانــي و  فــوق بحرانــي ـ 
كنترل پايين دست و باال دست جريان ـ انرژي مخصوص، عمق بحراني و سرعت بحراني ـ انــرژي مخصــوص 

هاي با مقطع اختياري ـ پرش هيدروليكي ـ ضريب شزي ـ رابطه مانينگ ـ مقطع عرضي بهينه كانال ـ در كانال
  شيب بحراني)
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