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 فصل اول 
 CFDبر  یمقدمه ا حی تشر  •
• CFD ست؟ یمخفف چ 
 CFDو  AFD ،EFD یمفهوم روش ها  یمعرف •
 یعدد یها لیدر تحل وترهاینقش کامپ یمعرف •
 EFDروش    بیو معا ایمزا یمعرف •
 AFDروش   بیو معا ایمزا یمعرف •
 CFDروش   بیو معا ایمزا یمعرف •
 د؟یآ یبه حساب م یرشته ا نی علوم ب کی CFD چرا •
 ی و پزشک عی در صنا CFDکاربرد  حی تشر  •
 CFD یمدل ساز  مراحل •
• CFD کند؟ یچگونه کار م 
 تفاضل محدود، حجم محدود و المان محدود  یروش ها یمعرف •
 معادله حجم کنترل یترم ها یمعرف •
 CFDمراحل حل معادالت  یمعرف •
 Define Your Modeling Goalsمرحله  حی تشر  •
 Identify the Domain You Will Modelمرحله  حی تشر  •
 Computational Domain (Geometry)مرحله  حی تشر  •
 Meshingمرحله  حی تشر  •
 و بدون سازمان افتهیسازمان  یهاشبکه یمعرف •
 و بدون سازمان  افتهیسازمان  یهاشبکه یکاربرد ها یمعرف •
 Set Up the Physics and the Solver settingمرحله  حی تشر  •
 Compute Solutionمرحله  حی تشر  •
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 یی کنترل همگرا یسه روش برا یمعرف •
 مرتبط است؟  پارامترهاییهمگرا شده به چه  نی ر تم کی دقت •
 Examine resultsمرحله  حی تشر  •
 Update Modelمرحله  حی تشر  •
 Workbench طیبا مح هیاول ییآشنا •
 هندسه  دیتول یبرا Workbench طیآپشن موجود در مح یمعرف •
 شبکه  دیتول یبرا Workbench طیآپشن موجود در مح یمعرف •
 Design modelerنرم افزار  یمعرف •
 لوله  کیداخل  الیآرام س انی : جر اول یمدل ساز  حی تشر  •
 ( نی ساده شونده تمر  یاول )فرض ها نیتمر  یبرا یها  تی محدود حی تشر  •
 لوله  کیداخل  الیآرام س انیجر  یبرا  CFD یفلوچارت مراحل مدل ساز  یمعرف •
 اول نیتمر  یبرا Geometry یمرحله حی تشر  •
 DesignModeler طیبا مح ییآشنا •
 Sketching Toolboxesتب  یمعرف •
 Zoom to fit نهیگز  یمعرف •
 اول  نیتمر  ی( براMeshing) یشبکه بند یمرحله حی تشر  •
 Meshing طیبا مح ییآشنا •
 فرض  شیپ صورتبه  Meshingاول در  نیتمر  یشبکه بند حی تشر  •
 دلخواه صورتبه Meshingدر  نیتمر  یشبکه بند حی تشر  •
 اول نی تمر  یبرا Setup یمرحله حی تشر  •
 Fluent Launcherپنجره  یمعرف •
 نرم افزار فلوئنت  طیبا مح ییآشنا •
 نرم افزار فلوئنت  Domainموجود در تب  هایگزینه حی تشر  •
 نرم افزار فلوئنت  Physicsموجود در تب  هایگزینه حی تشر  •
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 اول  نیتمر  ینرم افزار برا Setupموجود در بخش  هایگزینه  میتنظ حی تشر  •
نرم افزار فلوئنت   یکل ماتیدر تنظ Gravity نهیفعال کردن گز  هاییتمرین چه  در •

 دارد؟ ییبه سزا تیاهم
 اول  نیتمر  یمرز برا  طیشرا  نییتع حی تشر  •
 یبررساول ) نی تمر   ینرم افزار برا Solutionموجود در بخش  هایگزینه  میتنظ حی تشر  •

 حلگر در فلوئنت(  ماتیتنظ
 ند؟ا حل در فلوئنت کدام یروش ها انواع •
 Zoneو  EDGE ،Node  ای، لبه مفهوم سلول، سطح یمعرف •
 در فلوئنت  یر یگ نیانگیم یانواع روش ها  حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  هیاول یمقدار ده یروش ها یمعرف •
 یر یگ نیانگیاز روش م کیهر  کاربرد •
 initialization یانواع روش ها یمعرف •
 initialization یاز روش ها کیهر  کاربرد •
 در نرم افزار فلوئنت  جینتا Post-Processing یبررس •
 نرم افزار فلوئنت  Resultsموجود در تب  هایگزینه حی تشر  •
 ( ی)مرحله اعتبار سنج در فلوئنت جینتا verification یبررس •
 اول  نیمثال تمر  یبرا اسیبدون با یاز شبکه محاسبات یاستقالل حل عدد حی تشر  •
 یساز  هیشب جینتا یبر رو  اسیاثر با حی تشر  •
 ی نسبت منظر  یمعرف •
 tecplotنرم افزار  یمعرف •
آرام   انیکه جر  یدر داخل لوله هنگام یی: انتقال حرارت جابجا دوم یاز مدل س حی تشر  •

 است
 دوم نی تمر  اتی فرض حی تشر  •
 عدد پرانتل  فیتعر  •
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 دوم  نیتمر  یدر نرم افزار فلوئنت برا پارامترها مینحوه تنظ حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  وارهید ییدما یمرز  طیشرا یمعرف •
 توسط نرم افزار فلوئنت  Nusseltنحوه محاسبه عدد  حی تشر  •
آرام است  انیکه جر  یدر داخل لوله هنگام ییانتقال حرارت جابجا  یمدل ساز  حی تشر  •

 ثابت  ی و در حالت شار حرارت
آرام است  انیکه جر  یدر داخل لوله هنگام ییانتقال حرارت جابجا  یمدل ساز  حی تشر  •

 و در حالت دما ثابت 
صفحه  کی یبه رو یاجبار  ییانتقال حرارت جابجا انی: جر ومس یمدل ساز  حی تشر  •

 آرام است  انی که جر  یتخت هنگام
 سوم  نیساده شونده تمر  یفرض ها حی تشر  •
 سوم  نیتمر  یبرا یمحاسبات  هیاز ناح یحل عدد استقالل حی تشر  •
 سوم نیتمر  یبرا Geometry یمرحله حی تشر  •
 سوم  نیتمر  ی( براMeshing) یشبکه بند یمرحله حی تشر  •
 سوم نیدر تمر  یشبکه بند  یبرا نوع متد یمعرف •
 اس یانتخاب با یموجود در نرم افزار برا یآپشن ها یمعرف •
به چه   edge دی با میدر نرم افزار فلوئنت داشته باش Structureحل  کی نکهیا یبرا •

 باشند؟  یحالت
 مرزها  ینحوه نام گذار  یمعرف •
 سوم  نی تمر  یبرا Setup یمرحله حی تشر  •
 سوم نیتمر  ینرم افزار فلوئنت برا Setupبخش  ماتیتنظ حی تشر  •
  یچه اقدام دی، بامیر یرا در نرم افزار فلوئنت در نظر بگ یر یاثرات تراکم پذ میبخواه اگر •

 م؟یانجام ده
 سوم  نیتمر  یبرا یمرز   شرایط نییتع حی تشر  •
 بدون لغزش  وارهید یشرط مرز  فیتعر  •



 

 

www.namatek.com 
 6 

 با لغزش  وارهید یشرط مرز  فیتعر  •
 Symmetry یشرط مرز  فیتعر  •
 Pressure outlet یشرط مرز  فیتعر  •
  یچه اقدام دی، بامیر یرا در نرم افزار فلوئنت در نظر بگ یر یاثرات تراکم پذ میبخواه اگر •

 م؟یانجام ده
 سوم  نیتمر  ینرم افزار فلوئنت برا Solutionبخش  ماتیتنظ حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  ییهمگرا یبرا یمورد بررس تیسه کم یمعرف •
 ( ی)مرحله اعتبار سنج سوم نیتمر  یبرا جینتا verification یبررس •
، در نرم یتئور  ج یحاصل از نرم افزار فلوئنت با نتا یحل عدد  جینتا سهیمقا حی تشر  •

 سوم نیتمر  یبرا Tecplotافزار 
 Tecplotنرم افزار  ماتیاز تنظ یبرخ یمعرف •
 سوم نیمثال تمر  یبرا یاز شبکه محاسبات یاستقالل حل عدد حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  Parameter Set یژگیو یمعرف •
در   اسیو استفاده از با هاشبکه کردن  زیاز حد ر  شیدر خصوص ب ینکات مهم یمعرف •

 وارهید یکینزد
 سوم  نیمنابع خطا در تمر  یمعرف •
 سوم نی تمر   ییجهت بهبود جواب نها هاییروش  یمعرف •
 سوم نیتمر  یحل عدد جیدر جهت بهبود نتا یمرز  طی شرا ریی اثر تغ حی تشر  •
 سوم  نیدر تمر  یی به همگرا دنیرس یبرا  راهکارهایی یمعرف •
 د یجد  یمحاسبات هیسوم با استفاده از ناح نیحل تمر  حی تشر  •
 بیترک گریکدیدو صفحه کار هم در نرم افزار فلوئنت با  نکهیجهت ا یراهکار  یمعرف •

 دو صفحه مجزا باشند عنوانبهنشوند و 
 در نرم افزار فلوئنت  Form new partفرمان  یمعرف •
 کاربرد دستور کنترل در نرم افزار فلوئنت  یمعرف •
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 زانیو معادله ممنتم طبق راهنما نرم افزار فلوئنت تا چه م یمعادله انرژ  یها برا رجوآل •
 کند؟ ی م تیکفا  دیایب نییپا

 ( ی)مرحله اعتبار سنج سوم نیتمر  یبرا جینتا verification یررسب •
 یمحاسبات هی حاصل از نرم افزار فلوئنت )با ناح یحل عدد  جینتا سهیمقا حی تشر  •

 سوم  نی تمر  یبرا Tecplot، در نرم افزار یتئور  جی( با نتادیجد
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 دوم فصل 
 Cell Zones فیتعر  •
 boundary Condition فیتعر  •
 باشد؟ یم یشتر ی ب تیاهم یدارا Cell Zones یچه نواح در •
 در نرم افزار فلوئنت  Cell Zone Conditionبخش  ماتیتنظ حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  Cell Zonesانواع  یمعرف •
 و انواع آن External Boundaries یمعرف •
 و انواع آن  Internal Boundaries یمعرف •
 Velocity Inletمرز  یمعرف •
 Pressure Inletمرز  یمعرف •
 Mas Flow Inletمرز  یمعرف •
 Pressure outletمرز  یمعرف •
 outflow مرز یمعرف •
 م یدار  یچند تا مرز خروج یوقت یمرز  طیشرا  یمدل ساز  حی تشر  •
 Wall Boundariesمرز  یمعرف •
 Symmetry Boundaryمرز  یمعرف •
 Axis Boundaryمرز  یمعرف •
 Periodic Boundariesمرز  یمعرف •
 Pressure Far Fieldمرز  یمعرف •
 Mas Flow Outletمرز  یمعرف •
 Exhaust Fan / Outlet Ventمرز  یمعرف •
 Intel Vent / Intake Fanمرز  یمعرف •
 Internal Facesمرز  یمعرف •
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 Solver Settingsمسئله در  کیحل  تمیالگور  یمعرف •
 حل در نرم افزار فلوئنت  یروش ها یمعرف •
 Pressure basedروش حل  حی تشر  •
 Density basedروش حل  حی تشر  •
 Pressure basedکاربرد روش حل  یمعرف •
 Density basedکاربرد روش حل  یمعرف •
 حل کننده در نرم افزار فلوئنت  ماتیجامع تنظ حی تشر  •
گردابه حول استوانه   زشیو ر   ری، آرام و تراکم ناپذگذرا انی : جر چهارم  نیحل تمر  حی تشر  •

 Unstructuredشبکه  صورتبه یرویدا
 نولدز یاستوانه بر اساس عدد ر  کیحول  انیانواع جر  یمعرف •
 Vortex shedding دهیپد تیاهم لیدال حی تشر  •
 چهارم  نی تمر  اتی فرض حی تشر  •
 چهارم  نیتمر  یبرا Geometry یمرحله حی تشر  •
 چهارم  نی مربوط به تمر  یمحاسبات هیناح یساز  مدل •
 چهارم  نیتمر  ی( براMeshing) یشبکه بند یمرحله حی تشر  •
 چهارم   نیتمر  یحول استوانه برا یمرز  هیال جادیا ینحوه یمعرف •
 unstructuredکردن ِمش  میروش تنظ یمعرف •
 سوم  نی تمر  یبرا Setup یمرحله حی تشر  •
 یگسسته ساز  یبرا یگام زمان نییتع یمعرف •
 افتد؟ یم ی، چه اتفاقتر بشود زی ر  یگام زمان اگر •
گذرا قرار   یحل ها یکه نرم افزار فلوئنت برا یارزشمند یژگی)و NITA تمیالگور  یفمعر •

 داده است( 
 در نرم افزار فلوئنت  Calculation Activitiesموجود در بخش  ماتیتنظ حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  شنیمیان جادیا ینحوه حی تشر  •
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 در نرم افزار فلوئنت  Animationمربوط به  ماتیتنظ حی تشر  •
 چهارم  نیتمر  یبرا یاز گام زمان یحل عدد استقالل حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  FFTفرمان  یمعرف •
 صورتبهاستوانه   کیحول   ری، آرام و تراکم ناپذگذرا انی : جر چهارم  نیحل تمر  حی تشر  •

 Structureشبکه 
 Mesh تیفینحوه سنجش ک یمعرف •
 Structure دیدر گر  مخصوصا   دیگر  نیبهتر  یمعرف •
 در نرم افزار فلوئنت  Contoursفرمان  یمعرف •
 صورتبهاستوانه   کیحول   ری، آرام و تراکم ناپذگذرا انی : جر چهارم  نیحل تمر  حی تشر  •

 تر  زی ر  اریبس یها دیو با گر  Structureشبکه 
 حول گوه کیسوپرسون ریتراکم پذ انی : جر پنجم نیحل تمر  حی تشر  •
 پنجم نیتمر  یکاربرد و هدف مدل ساز  یمعرف •
 پنجم  نی تمر  اتی فرض حی تشر  •
 شوک  یها یژگیو یمعرف •
 Far field یمرز  طی شراکاربرد  یمعرف •
 مثال پنجم یبرا یمحاسبات  هیناح میترس •
 در نرم افزار فلوئنت  Trimدستور  یمعرف •
 مثال پنجم یبرا Structureشبکه  دیتول حی تشر  •
 پنجم  نی تمر  یبرا Setup یمرحله حی تشر  •
چگونه  دیفشار را با Solver Density basedبا کمک  ریتراکم پذ  انیجر  یها لیتحل در •

 م؟ یکن میتنظ
 واحد در نرم افزار فلوئنت  ریینحوه تغ یمعرف •
 Solver Density basedاساس  یمعرف •
 Courant number یمعرف •
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 ییدر همگرا Courant numberکاربرد  یمعرف •
 وجود دارد  یدر مدل ساز  ییکه مشکل همگرا یوقت یبرا یدیپنج راحل کل یرفمع •
 ( ی)مرحله اعتبار سنج  پنجم نیتمر  یبرا جینتا verification یبررس •
 پنجم نیشوک در تمر  هینحوه محاسبه زاو یمعرف •
 در نرم افزار Parameter Set نهیکاربرد گز  حی تشر  •
 ت یبه واقع یمدل ساز  هیتر کردن ناح کیشوک و نزد هیکردن ناح زینحوه ر  حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  Adapt نهیگز  یمعرف •
 حل در خانه یبه هنرجو برا نیدو تمر  ارائه •
 ، حول مخروط با ماخ سه کیسوپرسون  انی: جر مخصوص هنرجو  نیحل تمر  حی تشر  •
 Separated Shock: مخصوص هنرجو  نیحل تمر  حی تشر  •
 Separated Shockدر مثال  ییحل مشکل عدم همگرا حی تشر  •
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 فصل سوم 
 آشفته  یها انیها و مشخصات جر  یژگیو حی تشر  •
 آشفته انیجر در  Energy Cascade  فیتعر  •
 آشفته هستند؟  ییها انیجر  چه •
 آشفته استفاده کرد  انیجر  کیمحاسبه   یتوان برا یکه م یاساس کردیسه رو یمعرف •
 DNSروش  حی تشر  •
 RANSروش  حی تشر  •
 LESروش  حی تشر  •
 فرمول صورتبه یزمان یر یگ نی انگیم میمفاه یمعرف •
 Eddy Viscosity Models (EVM)  کردیرو یمعرف •
 Reynolds Stress Models (RSM) کردیرو یمعرف •
 آشفته موجود در نرم افزار فلوئنت  انیجر  یانواع مدل ها یمعرف •
 Spalart-Allmaras (S-A) Model یمعرف •
 آشفته یها انیباال در جر   نولدزی و ر  نییپا  نولدزیر   انیمفهوم جر  یمعرف •
 آشفته یها انی باال در جر  نولدزیو ر  نییپا نولدزیر  یمفهوم مدل ها یمعرف •
 Standard k-ꞓ Model یمعرف •
 Standard k-ω Model یمعرف •
 SST k-ω Model یمعرف •
 RSMروش  یمعرف •
 وارهید کیآشفته نزد انی رفتار جر  حی تشر  •
 واره ید یمدل ساز  یاستراتژ  حی تشر  •
 Standard Wall Functionروش  یمعرف •
 Non-equilibrium Wall Functionروش  یمعرف •
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 Enhanced Wall Treatment Optionروش   یمعرف •
 Wall Function تیمحدود یمعرف •
 یآشفتگ یپارامترها یمغیرمستقو  میمستق نییتع یچهار روش برا  حی تشر  •
 آشفته در نرم افزار فلوئنت  انیپرفورم محاسبات جر  یمعرف •
 آشفته در داخل لوله انی: جر ششم نیحل تمر  حی تشر  •
 ششم نی تمر  اتی فرض حی تشر  •
 ششم در نرم افزار فلوئنت  نیهندسه تمر  یمدل ساز  حی تشر  •
 ششم در نرم افزار فلوئنت  نیتمر  یشبکه برا دیتول حی تشر  •
 ششم نیتمر  یدر نرم افزار فلوئنت برا پارامترها مینحوه تنظ حی تشر  •
 ست؟ یچ  High Order Term Relaxation نهیانتخاب گز  علت •
 ششم نیدر تمر  افتهیآوردن طول توسعه  به دستنحوه  یمعرف  •
حمله صفر درجه با مدل   هیبا زاو Airfoilآشفته حول  انی : جر هفتم نیحل تمر  حی تشر  •

Spalart-Allmaras 
 Turbulent Flow Past a Blunt Flat Plate: حل مثال آماده نرم افزار فلوئنت  یمعرف •
 RNGو  Reynolds Stressو  Standard k-ꞓ  یحاصل شده از مدل ها جینتا سهیمقا •

k-є  وRealizable k-ꞓ 
در طول  Realizable k-ꞓو  Standard k-ꞓ  یحاصل شده از مدل ها جینتا سهیمقا •

 ش یجدا هیناح
 Airfoilآشفته حول  انی : جر هفتم نیحل تمر  حی تشر  •
 هفتم نی تمر  اتی فرض حی تشر  •
 Airfoil نیکاربرد تمر  یمعرف •
 مدلر  نیزایآماده در د لیفا کی یوسیلهبه یمحاسبات هیناح جادینحوه ا حی تشر  •
 Isoفرمان  یمعرف •
 Booleanدستور  یمعرف •
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 هفتم در نرم افزار فلوئنت  نیتمر  یبرا یشبکه بند حی تشر  •
 بزرگ  یمحاسبات هیناح  بیو معا ایمزا یمعرف •
 Bias Factor فیتعر  •
 نولدزیو مقدار ر  الیبر حسب نوع س انیسرعت جر  نیینحوه تع یمعرف •
 هفتم  ن ی تمر  یبرا یمرز  طیشرا نیینحوه تع حی تشر  •
 Hybrid Initializationروش  یمعرف •
 م یانجام ده د یبا ییکه در هنگام واگرا راهکارهایی حی تشر  •
 هفتم  ن یتمر  یمدل ساز  ینحوه اعتبار سنج حی تشر  •
 Custom Field Function Calculatorفرمان  یمعرف •
درجه با مدل   10حمله  هیبا زاو Airfoilآشفته حول  انی : جر هفتم نیحل تمر  حی تشر  •

Spalart-Allmaras 
 درجه  10حمله  هیبا زاو Airfoilآشفته حول  انیدر جر  یمرز  طیشرا نیینحوه تع یمعرف •
 Drag یروین فیتعر  •
 Lift یروین فیتعر  •
 در نرم افزار فلوئنت   Lift Report Definition جادینحوه ا یمعرف •
 در نرم افزار فلوئنت  Drag Report Definition جادینحوه ا یمعرف •
منتشر شده توسط  یشگاه یآزما جیهفتم با نتا نیتمر  یحل عدد  جینتا سهیمقا حی تشر  •

 ناسا
 با نرم افزار فلوئنت  وارهید کیدر نزد هاشبکهکردن  زینحوه ر  حی تشر  •
 شی در مورد جدا مخصوصا  هفتم  نی تمر  جیاز نتا یار سنجاعتب حی تشر  •
درجه با مدل   10حمله  هیبا زاو Airfoilآشفته حول  انی : جر هفتم نیحل تمر  حی تشر  •

SST K-ω 
 در نرم افزار فلوئنت  residualشدن   یعوامل نوسان یمعرف •
 (Airfoilو آشفته حول  ری تراکم پذ انی: )جر حل در خانه یبه هنرجو برا نی تمر  ارائه •
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 Airfoilو آشفته حول  ریتراکم پذ  انی: جر مخصوص هنرجو  نیحل تمر  حی تشر  •
 Airfoilو آشفته حول  ریتراکم پذ انیجر  یبرا یمرز  طیشرا نیینحوه تع یمعرف •
 Pseudo Transientاساس روش  یمعرف •
 جیبا نتا Airfoilو آشفته حول  ری تراکم پذ انیجر  یحل عدد  جینتا سهیمقا •

 منتشر شده توسط ناسا یشگاهیآزما
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 فصل چهارم
 مدلر  نیزاید  Createدر بخش  Primitives نهیگز  یمعرف •
 Meshingدر  یهندسه سه بعد کی یمرحله به مرحله شبکه بند حی تشر  •
 Fine Mesh: Adaptive Sizingبخش  یمعرف •
 ی برش سه بعد جادینحوه ا یمعرف •
 Mesh Methodانواع  یمعرف •
 Automaticمتد  یمعرف •
 Tetrahedronمتد  یمعرف •
 Hex dominantمتد  یمعرف •
 Sweepمتد  یمعرف •
 Multi-Zoneمتد  یمعرف •
 Cartesianمتد  یمعرف •
 Cartesianمتد  یمعرف •
و   Element Order: Quadraticو  Element Order: Linear نیتفاوت ب حی تشر  •

Element Order: Program Controlled 
 Refinement ابزار یمعرف •
 Sizingابزار  یمعرف •
 Refinementنسبت به  Sizingابزار  یبرتر  لیدال حی تشر  •
 و کاربرد آن  Global Coordinate System نیینحوه تع یمعرف •
 و کاربرد آن   Inflationابزار  یمعرف •
 شبکه در نرم افزار فلوئنت  تیفینحوه کنترل ک حی تشر  •
 Mesh Metricانواع  یمعرف •
 Orthogonal Quality یمعرف •
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 Skewness یمعرف •
 Aspect Ratio یمعرف •
 The Jacobian Ratio یمعرف •
 Element Quality یمعرف •
 نرم افزار فلوئنت  domainدر بخش  Check نهیگز  یمعرف •
 نرم افزار فلوئنت  domainدر بخش  Quality نهیگز  یمعرف •
 سه بعد  صورتبهلوله  کیداخل  الیآرام س انی : جر هشتم نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •
 هشتم  نیتمر  یبرا یمحاسبات هیناح مینحوه ترس حی تشر  •
 هشتم نیتمر  یبرا ینحوه شبکه بند  حی تشر  •
سه   صورتبهلوله  کیداخل  الیآرام س انی: جر هشتم نیتمر  یمدل ساز  حیتشر  ادامه •

 بعد
 در نرم افزار فلوئنت  نیال فینحوه تعر  یمعرف •
 در نرم افزار فلوئنت  نتیپو  فینحوه تعر  یمعرف •
 Select Point With Mouse تیقابل یمعرف •
 هشتم نیدر تمر  Structure یشبکه بند ینحوه حی تشر  •
 فلوئنت  در نرم افزار یشبکه بند تیفیک ینحوه انجام تست ها یمعرف •
 تیفیکم ک یدر نواح ی شبکه بند تیفیک شیافزا ینحوه حی تشر  •
 هشتم نی در تمر  Unstructuredو  Structure دیحاصل از گر  جینتا سهیمقا •
 Helical Pipeداخل  یسه بعد انی: جر نهم نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •
 باشد؟ یم ازین یمدلر به چه موارد نیزایدر د لیکو کی یمدل ساز  یبرا •
 مدلر  نیزایدر د لیکو مینحوه ترس حی تشر  •
 باشد  یمتفاوت م هیآن ها با شعاع اول هیکه شعاع ثانو ییها لیکو مینحوه ترس یمعرف •
 در نرم افزار فلوئنت  لیکو ینحوه شبکه بند  حی تشر  •
 نهم  نی در تمر  یمرز  طیمرتبط به شرا یپارامترها میتنظ حی تشر  •
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 (ی)سه بعد  یخون یدر رگ ها انی : جر دهم نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •
 شود؟ یم دیچطور تول یرگ خون کی هندسه •
 Ansysبه نرم افزار  گرید ینحوه وارد کرد هندسه از نرم ها یمعرف •
 workbench  طیدر مح Import Geometry نهیگز  یمعرف •
 مدلر   نیزاید طیدر مح Import External Geometry File نهیگز  یمعرف •
 مدلر  نی زاید طیکردن در مح Mergeنحوه  یمعرف •
 دهم( نیتمر ) یخونرگ  ینحوه شبکه بند  یمعرف •
 یخون یرگ ها یشبکه بند تیفیک شیافزانحوه  یمعرف •
 دهم نی در تمر  یمرز  طیمرتبط به شرا یپارامترها میتنظ حی تشر  •
• CFD-POST کاربرد  یمعرف 
• CFD-POST ط یمح یمعرف 
• CFD-POST  ط ینحوه کار با مح حی تشر 
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 فصل پنجم 
 CFD یصنعت یبر کاربرد ها یمقدمه ا •
 ی مبدل حرارت یمعرف •
 Helical Coil  یمبدل حرارت یمعرف •
 Tube in tube helical coil heat exchanger یمعرف •
 Tube in tube helical coil heat ی: مدل ساز دهم نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •

exchanger 
در نرم  Tube in tube helical coil heat exchangerهندسه  ینحوه مدل ساز  حی تشر  •

 افزار فلوئنت 
 کردن چند حجم در نرم افزار فلوئنت یکی  نحوه یمعرف •
 ل یکو  یمرزها ینام گذار  ینحوه حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  لیکو ینحوه شبکه بند  حی تشر  •
 ل یکو  یشبکه بند تیفینحوه چک کردن ک یمعرف •
 در نرم افزار فلوئنت  لی مرتبط به کو یپارامترها مینحوه تنظ حی تشر  •
 مدل شده  لی کو یبرا یمرز  طیشرا نییتع ینحوه یمعرف •
 CFD Postدر بخش  یحل عدد جینتا مشاهده •
 CFD Postتوابع ارزشمند در بخش  یمعرف •
 نیتوربو ماش یمعرف •
 یباد یها نیتورب تیاهم لیدال یمعرف •
 ی باد یها نیتورب ی دسته بند یمعرف •
 Savonius Turbine یمعرف •
 Moving Frame of Reference کردیرو یمعرف  •
 Sliding Mesh کردیرو یمعرف  •
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 TSR یمعرف •
دو  صورتبه یمحور عمود یباد نیتورب ی : مدل ساز ازدهمی نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •

 یبعد
در نرم افزار  یمحور عمود یباد نیتورب یهندسه دوبعد ینحوه مدل ساز  حی تشر  •

 فلوئنت 
 در نرم افزار فلوئنت  یباد نیتورب ینحوه شبکه بند  حی تشر  •
 یباد نیتورب  یشبکه بند تیفینحوه چک کردن ک یمعرف •
 یباد نیتورب یمرزها ینام گذار  ینحوه حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  یباد نیتورب یمرتبط به مدل ساز  یپارامترها مینحوه تنظ حی تشر  •
 مدل شده یباد نیتورب یبرا  Cell Zone طیشرا نییتع ینحوه یمعرف •
 مدل شده  یباد نیتورب  یبرا یمرز  طیشرا نییتع ینحوه یمعرف •
 Time Step( و تعداد Time Step Size) یمحاسبه گام زمان حی تشر  •
 Tecplotدر نرم افزار  یباد نیتورب یمدل ساز  جینتا مشاهده •
 صورتبه یمحور عمود یباد نیتورب ی: مدل ساز دوازدهم نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •

 ی سه بعد
در نرم افزار  یمحور عمود یباد نیتورب یهندسه سه بعد ینحوه مدل ساز  حی تشر  •

 فلوئنت 
 ی سه بعد صورتبه یباد نیتورب یمرزها ینام گذار  ینحوه حی تشر  •
 در نرم افزار فلوئنت  یباد نیتورب ی سه بعد ینحوه شبکه بند  حی تشر  •
 مدل شده  یسه بعد یباد نیتورب یبرا  Cell Zone طیشرا نییتع ینحوه یمعرف •
 مدل شده  یسه بعد یباد نیتورب  یبرا یمرز  طیشرا نییتع ینحوه یمعرف •
در نرم   یباد نیتورب یسه بعد یمرتبط به مدل ساز  یپارامترها مینحوه تنظ حی تشر  •

 افزار فلوئنت 
 Tecplotدر نرم افزار  یباد نیتورب یمدل ساز  جینتا مشاهده •
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 Flow and heat transfer in an Air ی: مدل ساز زدهمیس نیتمر  یمدل ساز  حی تشر  •
Cooler 


