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هفته اول

تعاريف اهميت انتقال حرارت و جرم جابجايي

هفته دوم

مرور قوانين بقا :جرم ،مومنتوم ،انرژي وجزء به صورت ديفرانسيلي در مختصات دكارتي-استوانه اي-
كروي

هفته سوم

مرور قوانين بقا :جرم ،مومنتوم ،انرژي وجزء به صورت ديفرانسيلي در مختصات دكارتي-استوانه اي-
كروي

هفته چهارم

جريان هاي آرام بيروني ،ﻻيه مرزي سرعت ،دما و جرم
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حل انتگرال ،حل تشابهي ﻻيه هاي مرزي
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جريان هاي داخلي ،طول ورودي و توسعه يافتگي

هفته نهم

تعيين ضرائب انتقال جرم و انتقال حرارت در كانالها

هفته دهم

تعيين ضرائب انتقال جرم و انتقال حرارت در كانالها

هفته يازدهم

جا به جايي آزاد بيروني ،حل انتگرال و تشابهي مومنتوم ،حرارت و جرم

هفته دوازدهم

جا به جايي آزاد بيروني ،حل انتگرال و تشابهي مومنتوم ،حرارت و جرم
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ﻻيه مرزي مغشوش ،معادﻻت متوسط گيري شده زماني ،مدل طول اختﻼط
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ﻻيه مرزي مغشوش ،معادﻻت متوسط گيري شده زماني ،مدل طول اختﻼط

هفته شانزدهم

رفع اشكال و حل تمرين
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شد.
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بود.
امتحانات مستمر بعد از اتمام هر فصل يك امتحان كوچك از مطالب فصل گرفته خواهد شد
امتحان آخر ترم –  5نمره يك يا دو مسئله و تعدادي سوال مفهومي در تاريخي كه اداره آموزش تعيين مي كند
منابع

1. Latif Ji Ji, Heat Convection, Springer, 2006.
2. Bejan A., Convection Heat Transfer, 2th ed., John Wiley, 2004.
3. Kays W., Crawford M. Weigand B., Convective Heat and Mass Transfer,
4th ed., Mc Graw Hill International, 2005.
4. Bird R. B., Lightfoot E., Stewart W. E., Transport Phenomena, John
Wiley & sons, 2th ed., 2006.
5. Skelland, A.H.P., Diffusional Mass Transfer, John Wiley,

