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  مراجع

Buoyancy Induced Flows and Transport (1st Edition), B. Gebhart,    Y. Jaluria,    R. L. 
Mahajan,    B. Sammakia, ISBN-13: 978-0891164029; ISBN-10: 0891164022. 

Convective Heat and Mass Transfer (4th Edition), W. M. Kays, ISBN-13: 978-
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Heat Conduction (3rd Edition), D. W. Hahn,    M. N. Özisik, ISBN-13: 978-0470902936; 
ISBN-10: 0470902930 

Conduction heat transfer (1st Edition), V. S. Arpaci, ISBN-13: 978-0201003598; ISBN-
10: 0201003597 

Heat Conduction (3rd Edition), M. J. Latif, ISBN-13: 978-3642012662; ISBN-10: 
3642012663 

Viscous Fluid Flow, F. M. White, ISBN-13: 978-0072402315; ISBN-10: 0072402318 

Calculus of Variations (2sd Edition), L. D. Elsgolc, ISBN-13: 978-0486457994; ISBN-
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  سرفصل درس

گیري از فرم دیفرانسیلی قوانین بندي انتگرالی قوانین عام (حجم کنترل انتگرالی، انتگرالفرمولمفاهیم پایه  هفته اول:

  )و خاص عام

-گیري از ناویربراي یک جسم دوار (حجم کنترل انتگرالی، انتگرال کارمن-فوناستخراج معادله انتگرالی  هفته دوم:

  استوکس)

  استوکس)-گیري از ناویر(حجم کنترل انتگرالی، انتگرال استوانه روي کارمن-فوناستخراج معادله انتگرالی  وم:سهفته 

  روي صفحه تخت، استوانه و کره کارمن-فونحل معادله انتگرالی  هفته چهارم و پنجم:

  در طول ورود کانال و لولهکارمن -فون یحل معادله انتگرال هفته ششم:

گیري از معادله استخراج معادله انتگرالی انرژي براي یک جسم دوار (حجم کنترل انتگرالی، انتگرال :هفتمهفته 

  دیفرانسیل انرژي)

گیري از معادله دیفرانسیل روي استوانه (حجم کنترل انتگرالی، انتگرال استخراج معادله انتگرالی انرژي :هشتمهفته 

  انرژي)

  

  ترممیان

  

  حل معادله انتگرالی انرژي روي صفحه تخت، استوانه و کره :دهمو  نهمهفته 

  حل معادله انتگرالی انرژي در مسایل انتقال حرارت هدایتی دائم: هفته یازدهم

  حل معادله انتگرالی انرژي در مسایل انتقال حرارت هدایتی غیردائم: هفته دوازدهم

  هاحل معادله انتگرالی انرژي در مسایل انتقال حرارت فین هفته سیزدهم:

  انتگرال سوپرپوزیشن دوهامل در مسایل انتقال حرارت هدایتی :چهاردهمهفته 

  توابع گرین در مسایل انتقال حرارت هدایتی :پانزدهمهفته 

  روش کانترویچ) (روش ریتز ودر حل مسایل سیاالت و انتقال حرارت حساب تغییرات کاربرد  :شانزدهمهفته 

  

  ترمپایان

  


