
  مدرس: سيد علي قاسمي                                                                    ١٣٩٤-٩٥سال تحصيلي  اولآزمايشگاه هيدروليك، نيمسال                    

 از دست زدن به اتصاالت برقي جداً خودداري نماييد. و بودهكوشا  هاآن، در نگهداري از هادستگاهبا توجه به قديمي بودن  - ١

  آزمايش رعايت فرماييد.با توجه به مشترك بودن فضاي آزمايشگاه، سكوت را در هنگام انجام  - ٢
 در جريان - ٣لوله،  در جريان گيرياندازه هايروش -٢مثلثي،  و مستطيلي سرريز از استفاده با كانال در جريان گيرياندازه - ١آزمايش شامل:  ٨در اين درس مجموعاً  - ٣

 پرش بررسي و كشويي دريچه زير از جريان -٧، هالولهبررسي جريان آرام و آشفته در  -٦، كشيلولهافت در سيستم  -٥نفوذپذيري،  -٤سيفوني،  و تيز لبه سرريزهاي
  دمنده انجام خواهد شد.  آزمايش و شيپوره و لوله در جريان آزمايش -٨هيدروليكي، 

  زير است.مطابق جدول مختلف  هايگروهبراي  هاآزمايشترتيب انجام تاريخ جلسات و  - ٤
  

  گروه
  جلسه اول

٠٨/٠٧/٩٤  
  جلسه دوم

١٥/٠٧/٩٤  
  جلسه سوم

٢٢/٠٧/٩٤  
  جلسه چهارم

٢٩/٠٨/٩٤  
  جلسه پنجم

٠٦/٠٨/٩٤  
  جلسه ششم

٢٠/٠٨/٩٤  
  جلسه هفتم

٢٧/٠٨/٩٤  
  جلسه هشتم

٠٤/٠٩/٩٤  
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  يك
  ٥  ٨  ٧  ٦  ١  ٤  ٣  ٢  دو
  ٦  ٥  ٨  ٧  ٢  ١  ٤  ٣  سه

  ٧  ٦  ٥  ٨  ٣  ٢  ١  ٤  چهار
  

 هادادهكمبود  عواقب ناشي از عدم تسلط بر آزمايش و . (بديهي است مسئوليتها را تهيه نماييدفرم ثبت دادهمطالعه نموده و  دقتبهقبل از انجام آزمايش، دستور كار را  - ٥
  .مستقيماً متوجه دانشجو خواهد بود)

در دستور كار تهيه نموده و در مهلت مقرر تحويل  شدهارائه) را بر اساس شرح ٥و ٢و يا  ٧و ٦، يا ٣و ١، يا ٨و  ٤كار (گزارش ٢ ترمطولهر دانشجو موظف است در  - ٦
  دهد. 

  نخواهد بود.  ولموردقبفاقد مهر آزمايشگاه  هايبرگهدر  شدهثبتبايد حتماً توسط خودكار و در فرم مخصوص آزمايشگاه درج گردد. ضمناً اطالعات  شدهبرداشت هايداده - ٧
كار مربوط به وضعيت . بديهي است بخشي از نمره گزارش) تحويل گرددHard copyچاپي ( صورتبهو تهيه  شدهارائه) Formatكارها بايستي بر اساس قالب (گزارش - ٨

  .استظاهري آن 
 مراجعه نماييد. )downlaod (قسمت //:irsa.ghassemi.student.um.achttp.توانيد به آدرس كار آزمايشگاه ميو قالب گزارشها فرم ،براي دريافت دستور كار - ٩
)Password: ferdowsi(  

  كار وجود ندارد. پس از تاريخ انجام آزمايش است. بديهي است پس از تاريخ مذكور، امكان تحويل گزارشجلسه  ٢حداكثر كار هر آزمايشگاه مهلت تحويل گزارش -١٠
  .گرددميكار نيز بر اساس ميزان تسلط دانشجو لحاظ و نمره گزارش شدهمطرحدر ارتباط با مباحث مرتبط،  سؤاالتيكار گزارشدر زمان تحويل  -١١
  زيرا بخشي از نمره نهايي اين درس مربوط به ميزان فعاليت دانشجو در محيط آزمايشگاه است. ،مشاركت فعال داشته باشيد هاآزمايشسعي كنيد در انجام  -١٢
  .شودمي رسانياطالعدر پرتال دانشجويي مهلت اعتراض به نمره  و تغييرات صورت گرفته در برگزاري جلسات، اعالم نمرات -١٣
  است.ذيل  صورتبهجزئيات نمره دهي درس آزمايشگاه هيدروليك  -١٤

  

  نمره  بخش
  ١٤  *نمره) ٧كار كار (هر گزارشگزارش

  ٤  نمره) ٥/٠حضور در آزمايشگاه (هر جلسه 
  ٢  نمره) ٢٥/٠(هر جلسه  هاآزمايشمشاركت فعال در انجام 

  نمره) ٣( شدهمطرحنمره)، پاسخ به سؤاالت  ٥/٢( هاخواستهنمره)، پاسخگويي به  ٥/١( شدهارائه* شامل: مطابقت با قالب 
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