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ا ود رخگروه جُستار یک مرکز برای آموزش تخصصی با رویکرد مسئله محور است که خدمات 

 .دهدمیهای آنالین به شما ارائه های غیرحضوری و برگزاری کارگاهبه صورت دوره

 خدمات 

 کارگاه آنالین

  دوره آفالین

 

 برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت گروه جُستار مراجعه کنید. 
www.jostargroup.com 

 تماس با ما:

Info@jostargroup.com 

 

 

 جلسه اول

 

  بخش اول: مقدمه

 

 ی کارگاهکردهایاهداف و روبیان 

 کارگاه یبرنامه زماناعالم 

  مدرس و سخنان یمعرف

 

 یعدد یسازهیبر شب یبخش دوم: مقدمات

 

  در نرم افزارها یعدد یسازهیروند شب

 

 یعدد یسازهیشبهر در  یاصل یهاگام

 افزار کامسول نرماولیه  یمعرف

 

 

 ر نرم افزار کامسولد یعدد یسازهیبخش سوم: انجام شب

 

 مسئله اول

 مسئله و معادله حاکم انیب

 

 در نرم افزار کامسول یعدبُ  صفرمسئله  فیتعرنحوه 

 ولامسدر نرم افزار ک رهیپارامترها و توابع تک متغ فینحوه تعر

 انجام تنظیمات ماژول انتخابی و حل معادالت حاکم

 شنیمیان دیو تول جیاستخراج نتا

 یلیبا حل تحل یعدد جینتا سهیمقا
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 جلسه دوم

 

 دوممسئله 

 دهیمسئله و معادله حاکم بر پد کیزیف انیب

 

 در نرم افزار کامسول و گذرا یعدبُ کیمسئله  فیتعرنحوه 

 در نرم افزار کامسول متغیرهاپارامترها و  فراخوانی نحوه

 انجام تنظیمات ماژول انتخابی و حل معادالت حاکم

 شنیمیان دیو تول جیاستخراج نتا

 یلیبا حل تحل یعدد جینتا سهیمقا

 

 سوممسئله 

  در نرم افزار کامسول و گذرا یعدمسئله دو بُیک  فیتعرنحوه 

 

 

 واحدها ستمیس رییو تغ فیتعرنحوه 

 افزار کامسول( در نرمی)قطب یادستگاه مختصات استوانه فیتعرنحوه 

 سولکام در نرم افزار رهیچند متغ ایو توابع دو  رهایمتغ فینحوه تعر

 هندسه در نرم افزار کامسول دیتولمعرفی برخی از ابزارهای 

 ولمحاسباتی در نرم افزار کامس شبکه دیتولای بر مقدمه

 انجام تنظیمات ماژول انتخابی و حل معادالت حاکم

 جینتاو پس پردازش استخراج 
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 جلسه سوم

 

 سازیشبیه: اولبخش 

 

 مسئله چهارم

  دهیمسئله و معادله حاکم بر پد کیزیف انیب

 

 ایو پا یعدمسئله دو بُ فیتعر

 هندسه دیدر مورد تول ینکات

  یاضیربا استفاده از ماژول  یک معادله دیفرانسیل )روی یک مرز(حل 

 هیرط اولش ای یشرط مرز فیتعر یها برااستفاده از توابع و ماژول

 یبه صورت دست کوپل کردن دو ماژول

 جیپردازش نتاپس

 

 ؛پنجممسئله 

 دهیمسئله و معادله حاکم بر پد کیزیف انیب

 

 تقارن محوریه مسئل فیتعر

 هندسه دیتول

 اختصاص و انجام تنظیمات ماژول توصیف کننده فیزیک پدیده

 ایجاد شبکه محاسباتی متناسب با ماژول

 تنظیمات حلگر و حل معادالت حاکم

 جیپردازش نتاپس

 

 : پرسش و پاسخدومبخش 

 

 شود:انجام می هازمینهاین به منظور نظم دهی به این بخش، پرسش و پاسخ به ترتیب در 
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  تعریف پارامتر و متغیر

 

 تعریف توابع

 شرایط مرزی مسائل بررسی شده

 ایجاد هندسه

 تولید شبکه محاسباتی

 های بررسی شدهماژول

 جیپردازش نتاپس

 

  های مدرس : توصیهسخن پایانی
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