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  :جلسه اول

و  و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت هواي محيط كارودگي كنترل آل يستمهايس يطراحآشنايي با طرح درس  :هدف كلي 

   تعيين پروژه هاي درسي دانشجويان 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. هوا يها ندهيكنترل آال يستمهايس يطراحطرح درس  -1

 را شرح دهد. هوا يها ندهيكنترل آال يستمهايس يطراحسرفصل درس  -2

 خصوص انجام پروژه كالسي بيان كند.وظيفه خود را در  -3

  

  دوم:جلسه 

  رفي انواع سيستم هاي پاك كننده هاي هواكليات سيستم هاي پاالينده و مع: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 نقش و كاربرد سيستمهاي پاالينده در تهويه موضعي را بيان كند. -1

 ضرورت استفاده از سيستم هاي پاالينده هوا را بيان كند. -2

 .آنها را بيان كندرا نام برده و تقسيم بندي  مخصوص آئروسل ها انواع مختلف سيستمهاي پاالينده هوا -3

 .آنها را بيان كندرا نام برده و تقسيم بندي  مخصوص  انواع مختلف سيستمهاي پاالينده هوا -4

 

  وم:سجلسه 

  طراحي اتاقك رسوب دهي و محاسبات مربوطه :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .طرح كلي اتاقك رسوب دهي را رسم كند و مشخصات آن را بيان كند -1

 انواع اتاقك رسوب دهي را نام برده و مشخصات آنها را بيان كند. -2

 را بنويسد.اطاقك رسوب دهي آوري شده توسط  راندمان جمع آوري و قطر ذره جمعروابط مربوط به  -3

 ابعاد يك اطاقك رسوب دهي را محاسبه و مشخصات آن را طراحي كند. -4

 افت فشار ناشي از اطاقك رسوب دهي را در سيستم تهويه موضعي محاسبه كند. -5

 

  چهارم:جلسه 

  )1( بعنوان يك سيستم پاالينده و انواع آنطراحي سيكلون : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ببرد. انواع سيكلون ها را نام -1

 مشخصات هركدام از انواع سيكلون ها را بيان كند. -2



 كاربرد سيكلون را در سيستم تهويه موضعي بيان كند. -3

 را رسم كند. ها شكل سيكلون -4

 را توضيح دهد. ها اصول كار سيكلون -5

  

  م:جپنجلسه 

  )2بعنوان يك سيستم پاالينده و انواع آن (طراحي سيكلون : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .آن را محاسبه كند را طراحي و ابعاد متعارف يك سيكلون -1

 ابعاد يك سيكلون با راندمان باال و حجم دريافتي متوسط را بيان كند. -2

 ابعاد يك سيكلون تك با بازدهي متوسط و خروجي باال را بيان كند. -3

 نقطه برش در سيكلون را تعريف كرده و محاسبات مربوط به آن را انجام دهد. -4

 د.راندمان جمع آوري سيكلون را محاسبه كن -5

  

  :مششجلسه 

  طراحي فيلترخانه (بگ هاوس) بعنوان يك سيستم پاالينده: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 بيان كند.با رسم شكل مشخصات فيلترخانه يا بگ هاوس را  -1

 نحوه عملكرد فيلترخانه ها و انواع فيلتراسيون آن را شرح دهد. -2

 كاربرد فيلتر ها را در تهويه موضعي بيان كند. -3

 راندمان جمع آوري يك فيلتر را محاسبه كند. -4

 .يزكاري فيلترها در فيلترخانه را توضيح دهدنحوه تم -5

  

  هفتم:جلسه 

  )1( ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

مطالب ارائه شده توسط همكالسي هايش را بيان كند و در پاسخگوي به سؤاالت مطرح شده در ارتباط با مطالب مربوطه  - 1

 شركت فعال داشته باشد.

  

   



  :مهشتجلسه 

 )1طراحي اسكرابرها بعنوان سيستم هاي پاالينده و انواع آن ( : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع اسكرابرها را نام ببرد. -1

 .كاربرد اسكرابرها را در سيستم تهويه موضعي بيان كند -2

 .نحوه عملكرد اسكرابر تر را بار رسم شكل بيان كند  -3

 نحوه عملكرد اسكرابر ونتوري و مشخصات آن را توضيح دهد. -4

 

  :مهنجلسه 

 )2طراحي اسكرابرها بعنوان سيستم هاي پاالينده و انواع آن ( : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 راندمان جمع آوري اسكرابرها را محاسبه كند. -1

 روابط مربوط به اسكرابرها را بنويسد. -2

 .مربوط به آب مورد نياز براي اسكرابر تر را انجام دهدمحاسبات  -3

 كنترل گازهاي اسيدي را توضيح دهد. استفاده از اسكرابرها در -4

 نكات مربوط به حفظ و نگهداري مناسب اسكرابرها را بيان كند. -5

  :مهدجلسه 

  )2ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان (: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

مربوطه مطالب ارائه شده توسط همكالسي هايش را بيان كند و در پاسخگوي به سؤاالت مطرح شده در ارتباط با مطالب  - 1

 شركت فعال داشته باشد.

 

  م:هيازدجلسه 

 بعنوان يك سيستم پاالينده   )Adsorption(بسترهاي جذب سطحيطراحي  : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .ه مشخصات و نحوه تهيه آنها را بيان كندبردگازها و بخارات را نام جاذبهاي سطحي رايج جهت جمع آوري نواع ا -1

 در سيستم تهويه موضعي را بيان كند. جاذبهاي سطحينحوه عملكرد  -2

 فلوچارت مربوط به بسترهاي جاذب را رسم كرده و ملزومات آن را بيان كند. -3

 اسبات مربوط به بسترهاي جاذب را انجام دهد.مح -4

 نكات الزم در خصوص نگهداري سيستمها جاذب سطحي را بيان كند. -5



  :دوازدهمجلسه 

 بعنوان يك سيستم پاالينده   )Absorptionگاز ( بسترهاي جذبطراحي  : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .گازها و بخارات را شرح دهد ذبجفرايندهاي نواع ا -1

 در سيستم تهويه موضعي را بيان كند. ذبجنحوه عملكرد  -2

 انواع اصلي دستگاههاي جذب گازها  را شرح دهد -3

 را انجام دهد.گازها و بخارات ذب جاسبات مربوط به مح -4

 را بيان كند.گازها ذب نكات الزم در خصوص نگهداري سيستمها ج -5

 

  :مسيزدهجلسه 

   استفاده از كندانسورها بعنوان سيستم پاالينده : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 نحوه عملكرد يك كندانسور يا چگالنده را بيان كند. -1

 كاربرد كندانسور را در سيستم تهويه موضعي بعنوان سيستم پاالينده بيان كند. -2

  را بيان كند. انواع چگالنده هامشخصات  -3

 معادالت مربوط به چگالنده ها را بنويسد. -4

 

  :مچهاردهجلسه 

  بعنوان يك سيستم پاالينده ترواستاتيكرسوب دهنده الكطراحي  :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 نحوه عملكرد الكتروفيلترها را شرح دهد. -1

  را بيان كند. و قسمتهاي مختلف آن مشخصات الكتروفيلترها -2

 نحوه پاكسازي صفحات را شرح دهد. -3

 روابط مربوط به الكتروفيلترها را بنويسد. -4

 نكات الزم در خصوص حفظ و نگهداري الكتروفيلترها را بيان كند. -5

  :مهدپانزجلسه 

  )2ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان (: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

مربوطه مطالب ارائه شده توسط همكالسي هايش را بيان كند و در پاسخگوي به سؤاالت مطرح شده در ارتباط با مطالب  -1

  شركت فعال داشته باشد.
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    0زاد مي باشدآو خارج از آن، آموزش به صورت سخنراني بوده وپرسش و پاسخ در طول جلسه درس 

  

  آموزشي :وسايل 

  اورهدويدئو پروژكتور و 

  

  سنجش و ارزشيابي 

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

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

و ارائه عملي   آزمون عملي

  گزارش بازديد

قبل از   %40

  امتحانات

  

    پايان ترم  40%  ي(كتبي)ريحتش  آزمون پايان ترم

ارائه در كالس،   پروژه درسي 

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   %20 

  امتحانات

-         
  قررات كالس و انتظارات از دانشجو:م

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

  رعايت نمايد.
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  روز و ساعت جلسه :برحسب 

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه
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