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هایآزمایشگاهانتقالحرارتدانشکدهمهندسیمکانیکآزمون -1

گیرد کهه عبارتنهد    های انتقال حرارت انجام می پدیدههای مختلف  آزمون تجربی ناظر بر جنبه 8در شرایط عادی، در این آزمایشگاه 

 از:

 پایا یمحور یبعد کی تیهدا   

 ی پایاشعاعبعدی محوری گذرا و هدایت  یک تیهدا 

  تشعشع 

 صفحه تختروی  یاجبار ییجابجا 

 دار  نیصفحه ف ی رویاجبار ییجابجا 

 دولوله  یمبدل حرارت 

   جسم تکدما 

 لیکو/  یکندانسور پمپ حرارت  

 ساعته نیاز دارد.جلسه دو 8اه انتقال حرارت حداقل شرایط طبیعی و بدون شیوع بیماری، برگزاری آزمایشگدر 

1398-1399آزمایشگاهانتقالحرارتدانشکدهمهندسیمکانیکدرنیمسالدوم -2

انشهگاه صهنعتی   آزمایشگاه انتقال حرارت در دانشهکده مهندسهی مکانیهک د    کالس 6، 1398-1399تحصیلی  در نیمسال دوم سال

نوید زهتابیان رضهائی و   دکترتوسط آقای  کالس 1بنی،  غالمحسین احمدیتوسط آقای مهندس  کالس 3امیرکبیر ارائه شده است؛ 

ای آزمایشگاه انتقال حرارت، تعداد دانشهجویان و تعهداد دانشهجویانی    ه حسن پارسا. مشخصات کالستوسط آقای مهندس  کالس 2

تنهها   التحصهیلی  فهارغ  زمهان درج شده است. بدیهی اسهت   1 -2جدول   ، در التحصیل شوند ل جاری فارغکه احتمال دارد در نیمسا

بهه بعهد مق هع     8است اما در این گزارش تنها بر مبنای شماره دانشجویی، افهرادی کهه در تهرم     تعیین  توسط شخص دانشجو قابل

 اند. التحصیلی درنظر گرفته شده به عنوان کاندید فارغ آن( از  و قبل 1395)ورودی  کارشناسی هستند

 1398-1399هایآزمایشگاهانتقالحرارتارائهشدهدردانشکدهمهندسیمکانیکدرنیمسالدومکالس 1-2جدول

التحصیلیدانشجویانکاندیدفارغنامیتعدادکلدانشجویانثبتکالسناممدرس

 آقای مهندس احمدی بنی

1 

2 

 )دانشکده دریا( 3

10 

10 

5 

8 

9 

5 

 11 12 1 زهتابیان رضائی دکترآقای 

 آقای مهندس پارسا
1 

2 

12 

12 

10 

12 



 

 

شدهازسویوزارتبهداشتهایبهداشتیاعالمپروتکل -3

 که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خ اب به معهاون آموزشهی وزارت   24/01/1399، تاریخ 8/500طبق نامه به شماره 

 ها الزامی است: های زیر در برگزاری کالس علوم، تحقیقات و فناوری نگاشته شده است، پروتکل

 .وجود سیستم تهویه در محل کارگاه و آزمایشگاه ضروری است 

o ههای   مجهز به سامانه تهویهه اسهت کهه بها اسهتفاده از فهن       دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه انتقال حرارت

 انجام خواهد پذیرفت. یشگاه و خروج هوای درون آنانتقال هوای پاک به درون آزما ،موجود در آزمایشگاه

 متر )حداقل یک متر( باشد. همچنین الزم است هنگهام انجهام    1-2های کالس  ضروری است فاصله بین مدرس و صندلی

 متر( باشد. متر )حداقل یک 1-2کار عملی و یا تئوری در کارگاه و آزمایشگاه، فاصله افراد از همدیگر 

o بندی شده و اطمینان حاصل شده است که فاصله افراد از یکدیگر در حد مجاز است. فضای آزمایشگاه من قه 

   .ضروری است حداکثر زمان حضور در هر کالس درس به یک ساعت کاهش یابد 

o  مهورد  صورت مجازی و بخش دیگر حضهوری. در  ه آزمون در دو بخش ارائه خواهد شد؛ بخشی ب 8بدین منظور 

 تالش شده است که مدت حضور افراد در کالس کمتر از یک ساعت باشد. دانشجو  حضور

   اسهتفاده   و شهیلد محهاف    هنگام کار در آزمایشگاه حتما از وسائل حفاظت فردی مانند دستکش یکبار مصهر  و ماسهک

 گردد.

o خصی اسهت. به دانشجویان اطالع داده خواهد شد که حضور در کالس منوط به استفاده از تجهیزات حفاظت ش 

 مدرسین آزمایشگاه نیز از این وسائل برای حف  سالمتی خود استفاده خواهند نمود.

هادرشرایطفعلینحوهبرگزاریآزمون -4

خواههد  حضهوری ارائهه   غیرحضوری و ها در دو حالت  در شرایط فعلی، بر مبنای اهمیت موضوعی آزمون و پیچیدگی دستگاه، آزمون

 :شد

 های غیرحضوری آزمون 

o پایا یمحور یبعد کی تیهدا   

o ی پایاشعاعبعدی محوری گذرا و هدایت  یک تیهدا 

o دار  نیصفحه ف ی رویاجبار ییجابجا 

o دار )کندانسور پمپ حرارتی( های فین /مبدل حرارتی با لولهلیکو 



 

 

 های حضوری آزمون 

o صفحه تختروی  یاجبار ییجابجا 

o آب-دولوله آب یمبدل حرارت 

o   جسم تکدما 

o  تشعشع 

هایغیرحضوریبرگزاریآزمونشیوه 4-1

و با استفاده از سهامانه آمهوزش مجهازی بهه دانشهجویان ارائهه شهده و در نهایهت         محتوای آموزشی  های غیرحضوری در قالب آزمون

هها پهس از اتمهام     تدریس این آزمهون های تجربی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت تا نسبت به تهیه گزارش کار اقدام نمایند.  داده

   مرداد ماه آغاز خواهد شد. نیمه دوماز  و ها حانمتا

هایحضوریشیوهبرگزاریآزمون 4-2

در قالهب محتهوای آموزشهی در سهامانه آمهوزش مجهازی        آن پهیش از ههر کهالس حضهوری،    آزمون و دستگاه مربوط به توضیحات 

م العه دقیق توضیحات اقهدام کننهد تها     دانشجویان قرار خواهد گرفت. الزم است دانشجویان پیش از حضور در آزمایشگاه نسبت به

 زمان ارائه توضیح شفاهی پیرامون آزمون به حداقل برسد.

های حضوری نیز توسط مدرسین کنتهرل   زمان ارائه آزمونبا توجه به اینکه حضور هر فرد در کالس نباید بیش از یک ساعت باشد، 

دههد. ههر کهالس     نفهره را تشهکیل مهی    گهروه سهه   4نفر بهوده و   12ه هر کالس آزمایشگا. تر از حالت عادی خواهد بود ه ده و کوتاش

 شود.  مدرس ارائه می 2آزمایشگاه نیز توسط 

ههر نوبهت از   برگهزاری   بندی زمانتشکیل شده است.  4تا  1های  نفره با شماره فرض کنید که هر کالس آزمایشگاه از چهار گروه سه

به ترتیهب در اختیهار مهدرس اول و سهوم قهرار گرفتهه و        3و  1های  است. با آغاز کالس، گروه 1-4شکل  حضوری به صورت  کالس

ماده برداشت اول آ های سری پیش از شروع کالس توسط مدرسین روشن شده و داده ها شود. دستگاه آزمون به ایشان شرح داده می

ها خواهند پرداخت. با اتمهام کهار    انجام گرفته و دانشجویان تنها به قرائت داده یندستگاه توسط مدرستنظیمات  ند بود. تغییرخواه

وارد آزمایشگاه شده و کار خود را آغهاز خواهنهد    4و  2های  دقیقه، این افراد کالس را ترک کرده و گروه 60پس از  3و  1های  گروه

 به ایشان اعالم خواهد شد تا پیش از آن در کالس حاضر نشوند. 4و  2های  ذا زمان حضور افراد گروهل کرد.

شود که در صهورت حضهور همزمهان     ه میهای حضوری ارائه شده است. مالحظ یافته به آزمون تصویر فضای اختصاص 2-4شکل  در 

سازی اسهت. البتهه بهرای اطمینهان بیشهتر، طبهق        متری بین ایشان قابل پیاده 5/1گذاری  نفری دانشجویان در کالس نیز فاصله 12



 

 

رک ساعت، کهالس را ته   1گذاری در کالس حاضر بوده و پس از نزدیک به  نفر )دو گروه( با رعایت فاصله 6توضیحات قبلی، در ابتدا 

توانهد بهه    های مرحله اول و نیز مرحله دوم، فاصله بین افراد می کرده و دو گروه دیگر مراجعه خواهند نمود. لذا در زمان انجام آزمون

 .به حداقل برسدخ ر انتقال بیماری ریسک ها،  بیش از مقدار استاندارد تغییر کرده و در صورت استفاده از ماسک و رعایت پروتکل

 1شرح آزمون مبدل حرارتی دولوله  به گروه 
سری داده 3 و برداشت

شرح آزمون جابجایی روی 
و  2صفحه تخت به گروه 

سری داده 2 برداشت

 6 و برداشت 3شرح آزمون تشعشع به گروه 
سری داده

شرح آزمون جسم تکدما به 
و داده برداری با نرم افزار 4گروه 

مدرس اول

مدرس دوم

دقیقه برای  20 ،دقیقه توضیحات 20
دقیقه برای داده سوم 20 ،داده دوم

دقیقه 60

دقیقه برای  20 ،دقیقه توضیحات 10
داده دوم

دقیقه 30

خروج 
از  1گروه 

آزمایشگاه

خروج 
از  3گروه 

آزمایشگاه

ورود 
ه  2گروه  ب

آزمایشگاه

ورود 
ه  4گروه  ب

آزمایشگاه

دقیقه 60

داده  5 دقیقه توضیحات، برداشت 10
 دقیقه 10 دیگر به فاصله زمانی

دقیقه  30 ،دقیقه توضیحات 10
داده برداری با نرم افزار

دقیقه 40

پایان کالسآغاز کالس

 

هایحضوریدرهرنوبتبندیانجامآزمونزمان  1-4شکل

 

هایعملیهاومحلنشستندانشجویاندرحینآزمونجانماییدستگاه  2-4شکل



 

 

ههای دانشهکده    شود. به این ترتیب تمامی کالس ارائه می 3-4شکل  کالس آزمایشگاه انتقال حرارت در قالب  6بندی  در نهایت زمان

 روز قابل اتمام است. 6در 

16:30 تا 15:00ساعت 14:30 تا 13:00ساعت 11:30 تا 10:00ساعت 9:30 تا 8ساعت 

آقای مهندس هانی خصا 

آقای دکتر زهتابیان رضائی
مبدل حرارتی دو لوله 

Bگروه 

جابجایی 
روی صفحه 
تخت
Dگروه 

تشعشع

Cگروه 

جسم تکدما 

Aگروه 

مبدل حرارتی دو لوله 

Dگروه 

جابجایی 
روی صفحه 
تخت
Bگروه 

تشعشع

Aگروه 

جسم تکدما

Cگروه 

مبدل حرارتی دو لوله 

Aگروه  

جابجایی 
روی صفحه 
تخت
Cگروه 

تشعشع

Dگروه 

جسم تکدما
 
Bگروه 

آقای مهندس هانی خصا 

آقای دکتر زهتابیان رضائی

روز اول

روز دوم

کالس اول آقای مهندس احمدی بنی

کالس سوم آقای مهندی احمدی بنیکالس دوم آقای مهندس احمدی بنی روز سوم

روز چهارم

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

مدرس دوم

آقای مهندس احمدی بنی

روز پنجم

روز ششم

آقای مهندس هانی خصا 

آقای مهندس حسن پارسا

آقای مهندس هانی خصا 

آقای مهندس هانی خصا 

خانم مهندس مائده دهقانی

آقای مهندس حسن پارسا

خانم مهندس مائده دهقانی

آقای مهندس حسن پارسا

کالس اول آقای مهندس احمدی بنی

کالس سوم آقای مهندی احمدی بنیکالس دوم آقای مهندس احمدی بنی

مبدل حرارتی دو لوله 

Cگروه 

جابجایی 
روی صفحه 
تخت
Aگروه 

تشعشع

Bگروه 

جسم تکدما 

Dگروه 

کالس اول آقای مهندس پارسا 

کالس اول آقای مهندس پارسا 

کالس دوم آقای مهندس پارسا 

کالس دوم آقای مهندس پارسا 

 

3-4شکل هایآزمایشگاهانتقالحرارتدانشکدهمهندسیمکانیکبرنامهکالس 

ونحوهارزیابینهاییحرارتآزمایشگاهانتقالکتبیآزمون -5

محهدودیتهای   شهد. بها توجهه بهه شهرایط      نمره از نمره کل دانشجویان را شهامل مهی   6اخذ شده و  کتبی در شرایط عادی دو آزمون

شهده   خواهد شد. نمرات دانشجویان طبق ترکیب اعالمبصورت آنالین برگزار کتبی آزمون  یک، بر روی سالمتی کرونا ایجادی توسط



 

 

مردود است، نمهرات در  ه صورت قبول/در نهایت با توجه به شیوه اعالم نمرات که بد گرفت. محاسبه شده و در اختیار آنها قرار خواه

 پرتال آموزشی وارد خواهد شد.


