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  هدف كلي درس :

  توانايي سنجش كمي تراكم آالينده هاي هوا به منظور ارزيابي ريسك هاي شيميايي 

  

  جلسه يك هدف)هداف كلي جلسات : (جهت هر ا

 وزارت آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي -1

  1 روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها  -2

  2 آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها -3

  كاليبراسيون -4

  1دستگاه هاي قرائت مستقيم -5

  2دستگاه هاي قرائت مستقيم -6

  شمارش ذرات گرد و غبار به روش ميكروسكوپيك، تعيين سايز و نمونه برداري -7

  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر -8

 و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRاسپكتروفتومتري  آشنايي با -9

 1 نمونه هاي هوا گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيهانواع كروماتوگرافي و آشنايي با آشنايي با  -10

 2 آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا -11

  كروماتوگرافي مايع با عملكرد باالآشنايي با  -12

 آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي -13

  آشنايي با جذب اتمي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا -14

  ساعت، حدود آستانه مجاز ذرات باتوجه به سايز آنها 8كاري بيش از حدود مجاز تماس در شيفتهاي  -15

  

  

  

  

  

   



  جلسه اول

  وزارت آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. نمونه هاي هوا و ارزشيابيتجزيه طرح درس  -1

  سرفصل دروس را بداند. -2

 

  :دوم جلسه

  1 روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  را نام ببرد. آماده سازي نمونه هاي  ذرات جمع آوري شده بر روي بسترهاي جامدروشهاي مختلف  -1

  شرح دهد.) را Gravimetricروش توزين (-2

  .دهدتوضيح را  شستشوي فيلتر روش -3

  .توضيح دهدشفاف كردن فيلترها را  روش -4

  

  وم:سجلسه 

  2 آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  روش سوزاندن خشك را توضيح دهد. -1

  روش سوزاندن مرطوب را شرح دهد. -2

  شرح دهد.را  روش قرائت مستقيم ذرات -3

  هاي آماده سازي نمونه هاي گازها و بخارات را بداند. روش -4

  آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري شده برروي فيلتر را بداند. روش -5

  آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري شده توسط ايمپينجرها را بداند. روش -6

  شده توسط جاذبهاي سطحي را بداند. آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري روش -7

 

  م:چهارجلسه 

  كاليبراسيون : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را توضيح دهد. تعيين راندمان جمع آوري نمونه بردارروشهاي  -1



  را بداند. تعيين ثبات و بازيافت نمونهروشهاي  -2

  را بداند. كاليبراسيون فلو و حجمروشهاي  -3

  را بداند. كاليبراسيون دستگاههاي قرائت مستقيمروشهاي  -4

  

  :مپنججلسه 

  1دستگاه هاي قرائت مستقيم:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  مزايا و معايب دستگاههاي قرائت مستقيم را بيان كند. -1

 شيميايي كار مي كنند را نام ببرد.انواع وسايل قرادت مستقيم كه براساس خواص فيزيكي و  -2

 اصول كار دستگاههاي شمارنده ذرات را بيان كند. -3

 خاصيت شيمي لومينانس را در دستگاه هاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -4

 خاصيت احتراق را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -5

  

  :مششجلسه 

  1دستگاه هاي قرائت مستقيم:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 كاربرد خاصيت هدايت الكتريكي را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -1

 كاربرد خاصيت هدايت حرارتي را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -2

 آشكارساز يونيزاسيون شعله اي را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -3

 گ را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد.كاربرد مقايسه تغيير رن -4

 اصل انعكاس نور را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -5

  اصول كار دتكتورتيوبها را توضيح دهد. -6

  

  :مهفتجلسه 

  شمارش ذرات گرد و غبار به روش ميكروسكوپيك، تعيين سايز و نمونه برداري:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  طرز كار ميكروسكوپ را بداند. -1

  نحوه آماده سازي نمونه ها براي بررسي هاي ميكروسكوپي را توضيح دهد و انجام دهد. -2

  نكات مهم در مرحله نمونه برداري توسط فيلتر غشايي براي شمارش ذرات و همچنين تعيين سايز ذرات را بداند. -3

  شناسد.گراتيكول هاي چشمي و شيئي را ب -4



  ميكروسكوپ يا بعبارتي خط كش چشمي را كاليبره كند. -5

  شمارش ذرات را با استفاده از شبكه ويپل انجام دهد. -6

  تعيين سايز ذرات را انجام دهد. -7

 

  :متهشجلسه 

  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  جزاء اصلي دستگاه اسپكتروفتومتري را نام ببرد.ا-1

  وظيفه هريك از اجزاء اصلي دستگاه اسپكتروفتومتري را شرح دهد. -2

  منحني كاليبراسيون را توضيح دهد.نحوه ترسيم  -3

  برانگيختگي الكتروني را بداند. -4

 استفاده از منحني كاليبراسيون را بداند.طرز محاسبه غلظت نمونه ها با  -5

  

 

  :منهجلسه 

 و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRاسپكتروفتومتري  آشنايي با: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  ارتعاشات مولكولي را در محدوده طيف مادون قرمز بداند.-1

  عدد موجي را محاسبه كند.-2

  را بداند.IRنحوه خواندن طيف  -3

  عوامل مهم در ايجاد يك طيف مادون قرمز را بداند.  -4

  

  :مهدجلسه 

 1 گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هواانواع كروماتوگرافي وآشنايي با  آشنايي با: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  گازكروماتوگراف را بداند.اي دستگاه جزا-1

  خصوصيات فاز متحرك و انواع آن را بيان كند. -2

  خصوصيات محل تزريق نمونه را در گاز كروماتوگراف بيان كند. -3

  فاز ثابت و انواع ستونها را بطور كامل توضيح دهد. -4

  انواع دتكتورهاي گازكروماتوگراف را نام ببرد. -5

  را توضيح دهد.) FID(شعله اي طرز كار دتكتور يونيزاسيون  -6



  :مهيازدجلسه 

 2گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هواآشنايي با : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  ) را توضيح دهد.TCDطرز كار دتكتور هدايت حرارتي ( -1

  دهد. ) را توضيحECD( تسخير الكترونيطرز كار دتكتور   -2

  نحوه آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي گازي را توضيح دهد. -3

  دماهاي مهم در گازكروماتوگرافي را بداند و تفاوت دماي ثابت و برنامه ريزي شده براي ستون را بداند.  -4

  كاليبراسيون دستگاه گازكروماتوگراف را توضيح دهد. -5

 

  :مازدهدوجلسه 

 روماتوگرافي مايع با عملكرد باالآشنايي با ك: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  را بداند. )HPLCي مايع با كاركرد عالي (اي دستگاه كروماتوگرافجزا-1

  را توضيح دهد.  HPLCوظايف هركدام از اجزاي دستگاه  -2

  نحوه آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي گازي را توضيح دهد. -3

  را بداند. HPLCتفاوت كروماتوگرافي مايع و  -4

  را توضيح دهد.  HPLCكاليبراسيون دستگاه  -5

  

  

  :مزدهسيجلسه 

  آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  انواع كروماتوگرافي صفحه اي را نام ببرد. -1

 كروماتوگرافي صفحه اي را توصيف كند.فازهاي ثابت و متحرك در  -2

 اصول كار كروماتوگرافي كاغذي را توضيح دهد. -3

 انواع تركيبات مورد استفاده در فاز ثابت كروماتوگرافي صفحه اي را نام ببرد. -4

 كروماتوگرافي در دو بعد را توضيح دهد. -5

 ضريب تأخير را تعريف كند. -6

 اي را توضيح دهد.اصول آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي صفحه  -7

 كروماتوگرافي غشاء نازك را شرح دهد. -8



  م:دهچهارجلسه 

 آشنايي با جذب اتمي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  اي دستگاه اتميك ابسوربشن را بداند.جزا-1

  ابسوربشن را توضيح دهد.وظايف هركدام از اجزاي دستگاه اتميك  -2

  نحوه كاليبراسيون دستگاه اتميك ابسوربشن را توضيح دهد. -3

  تركيباتي كه با دستگاه اتميك ابسوربشن ميتوان آناليز نمود را نام ببرد. -4

  

  :مدهپانزجلسه 

 سايز آنهاساعت، حدود آستانه مجاز ذرات باتوجه به  8حدود مجاز تماس در شيفتهاي كاري بيش از : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ساعت در روز را نام ببرد. 8روشهاي مختلف متعادل سازي براي زمانهاي تماس بيش از  -1

 روش متعادل سازي ميزان مواجهه را توضيح دهد. -2

 روش استاندارد تصحيح شده را توضيح دهد.  -3

 دهد.روش تعيين حد تماس شغلي اصالح شده را توضيح  -4

 معيارهاي مربوط به ذرات باتوجه به سايز آنها را نام ببرد. -5

 حد مجاز توده ذرات تنفسي را تعريف كند. -6

 حد مجاز توده ذرات توراسيكي را تعريف كند. -7

 حد مجاز توده ذرات قابل تنفس را تعريف كند. -8

 مشخصات هركدام از حدود مجاز ذرات تنفسي، توراسيكي و قابل تنفس را بيان كند. -9

  

  :مشانزدهجلسه 

 رفع اشكال: هدف كلي 
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    0زاد مي باشدآو خارج از آن، آموزش به صورت سخنراني بوده وپرسش و پاسخ در طول جلسه درس 

  

  وسايل آموزشي :

  اورهدويدئو پروژكتور و 

  

  سنجش و ارزشيابي 

  ساعت  تاريخ   نمره كل(بر حسب درصد) زسهم ا  روش        آزمون

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

  -  پايان ترم  %90  ي(كتبي)ريحتش  آزمون پايان ترم

پروژه درسي (مثل 

  ترجمه متون و ...)

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   10%

  امتحانات

-        
  قررات كالس و انتظارات از دانشجو:م

باشد و در مباحث مطروحه شركت نموده و نظم كالس را دانشجو بايستي سر ساعت مقرر قبل از مدرس در كالس حضور داشته 

  رعايت نمايد.

  

  

  

   



 تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواجدول زمانبندي درس

  روز و ساعت جلسه :برحسب 

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دكتر برزگر آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت  13/11/97 1

 دكتر برزگر 1روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها آشنايي با  27/11/97 2

 دكتر برزگر 2آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها  4/12/97 3

 دكتر برزگر كاليبراسيون 11/12/97 4

 دكتر برزگر 1دستگاه هاي قرائت مستقيم 18/12/97 5

 دكتر برزگر 2دستگاه هاي قرائت مستقيم 25/12/97 6

 دكتر برزگر شمارش ذرات گرد و غبار به روش ميكروسكوپيك، تعيين سايز و نمونه برداري 17/1/98 7

 دكتر برزگر و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر  24/1/98 8

 برزگردكتر  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRآشنايي با اسپكتروفتومتري  31/1/98 9

آشنايي با انواع كروماتوگرافي و آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه  7/2/98  10

 1نمونه هاي هوا 

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر 2آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا  14/2/98  11

 دكتر برزگر عملكرد باالآشنايي با كروماتوگرافي مايع با   21/2/98  12

 دكتر برزگر آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي  28/2/98  13

 دكتر برزگر آشنايي با جذب اتمي  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا  4/3/98  14

ساعت، حدود آستانه مجاز ذرات  8حدود مجاز تماس در شيفتهاي كاري بيش از   11/3/98  15

 باتوجه به سايز آنها

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر رفع اشكال  18/3/98  16

 دكتر برزگر امتحان پايان ترم  4/98  17

  

  


