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  هدف كلي درس :

  كسب مهارتهاي الزم بمنظور ارزشيابي آالينده هاي هوا براي اهداف كاربردي و پژوهشي

  

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

 و تعيين پروژه هاي درسي دانشجويان و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت آالينده هاي هواارزشيابي آشنايي با طرح درس  )1

  آشنايي با روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا )2

 )2آشنايي با روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا ( )3

 هاي معين گازها و بخارات به روشهاي استاتيك و ديناميكساخت تراكم  )4

 ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش ديناميك )5

 ساخت ذرات منوديسپرس و پلي ديسپرس )6

 )1ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان ( )7

 سنجش و ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالها )8

 توزيع آماري ذرات هوابرد  )9

  )2مشخص شده براي دانشجويان ( ارائه تكاليف )10

 ارزشيابي سيستم هاي فيلتراسيون هوا و استانداردهاي آن )11

 ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن )12

 سنجش اعتبار روشهاي تعيين مقدار و ارزشيابي آالينده هاي هوا )13

14( XRD و كاربرد آن در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا 

 در هوا ئروسل هاارزشيابي بيوآ )15

 مديريت ريسك آالينده هاي هوا )16

 
  

  

  

  

  

   



  :جلسه اول

و تعيين پروژه هاي درسي  و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت آالينده هاي هواارزشيابي آشنايي با طرح درس  :هدف كلي 

   دانشجويان 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. آالينده هاي هواارزشيابي طرح درس  -1

 آالينده هاي هوا را شرح دهد. ارزشيابيسرفصل درس  -2

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

  

  دوم:جلسه 

  )1( آشنايي با روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را نام ببرد.نواع روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا ا -1

 شرح دهد. در آماده سازي نمونه هاي هوا) را SPMEاصول كلي روش جامد فاز ميكروني ( -2

 مثالهايي از روش جامد فاز ميكروني را بيان كند. -3

 اصول كلي روش ميكروويو را در آماده سازي نمونه هاي هوا شرح دهد. -4

 مثالهايي از روش ميكروويو را بيان كند. -5

  

  وم:سجلسه 

  )2( آشنايي با روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 اصول كلي روش سوكسكه را در آماده سازي نمونه هاي هوا شرح دهد. -1

 مثالهايي از روش سوكسله را بيان كند. -2

 اصول كلي روش اولتراسونيك را در آماده سازي نمونه هاي هوا شرح دهد. -3

 مثالهايي از روش اولتراسونيك را بيان كند. -4

  

   



  م:چهارجلسه 

  و ديناميك ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روشهاي استاتيك : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 روش استاتيك را در ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات شرح دهد. -1

  ساخت تراكم معين از گازها و بخارات به روش استاتيك را نام برده مشخصات آنها را بيان كند.تجهيزات الزم براي  -2

 غلظت آالينده گازي را در به روش استاتيك محاسبه كند. -3

 انواع روشهاي ديناميك را جهت ساخت تراكم معين از گازها و بخارات را نام ببرد. -4

 

  :پنجمجلسه 

  گازها و بخارات به روش ديناميكساخت تراكم هاي معين  : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ساخت تراكم معين از گازها و بخارات را  به روش رقيق سازي مستقيم بيان كند. -1

 تراكم معين از گازها و بخارات را  به روش رقيق سازي مستقيم محاسبه كند. -2

  كند. انيب قياز گازها و بخارات را  به روش تزر نيساخت تراكم مع -3

  محاسبه كند. قياز گازها و بخارات را  به روش تزر نيمع تراكم -4

  كند. انيب بخار اشباعاز گازها و بخارات را  به روش  نيساخت تراكم مع -5

  محاسبه كند. بخار اشباعاز گازها و بخارات را  به روش  نيمع تراكم -6

 ا و بخارات را  به انتشار بيان كند.ساخت تراكم معين از گازه -7

 تراكم معين از گازها و بخارات را  به روش انتشار محاسبه كند. -8

 

  :ششمجلسه 

   ساخت ذرات منوديسپرس و پلي ديسپرس :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ببرد. ساخت ذرات منوديسپرس را نامانواع روشهاي  -1

 استفاده در ساخت ذرات منوديسپرس را نام ببرد.تركيبات مورد  -2

 اصول كلي ساخت ذرات منوديسپرس را شرح دهد. -3

 نحوه كاركرد نبواليزرها را بيان كند. -4

 كاربرد نبواليزرها را در توليد ذرات منوديسپرس بيان كند.  -5

 نحوه كار تغذيه كننده هاي آئروسل ها را بيان كند. -6

 ا بيان كند.كاربرد تغذيه كننده هاي آئروسل ر -7

  



  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 

  سنجش و ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالها :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را بيان كند.و دودكش ها داليل و اهداف سنجش آالينده هاي هوا در داخل كانالها  -1

 فاكتورهاي مهم در سنجش آالينده هاي هوا در داخل كانالها را بيان كند. -2

اي از كانال جهت اندازه گيري سرعت جريان هوا و نيز سنجش آالينده هاي هوا در داخل كانالها را  شرايط الزم نقطه -3

 شرح دهد.

 تعداد نقاط اندازه گيري سرعت جريان هوا در داخل كانالهاي گرد را بدست آورد و فواصل آنها را محاسبه كند. -4

 ارگوش را بدست آورد و فواصل آنها را محاسبه كند.تعداد نقاط اندازه گيري سرعت جريان هوا در داخل كانالهاي چه -5

 تجهيزات الزم براي اندازه گيري تراكم آالينده هاي هوا در داخل كانالها را نام ببرد و مشخصات آنها را بيان كند. -6

 اندازه گيري تراكم آالينده هاي هوا در داخل كانالها شرح دهد.شرايط ايزوكينتيك، و ... را در  -7

 

 

  :منهجلسه 

  توزيع آماري ذرات هوابرد  :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .توزيع آماري ذرات را نام ببردنواع ا -1

 توزيع عددي در ارتباط با ذرات را توضيح دهد. -2

 توزيع جرمي در ارتباط با ذرات را توضيح دهد. -3

 توزيع لگاريتمي در ارتباط با ذرات را توضيح دهد. -4

 انواع توزيع آماري ذرات و كاربرد هركدام را بيان كند.تفاوت  -5

  

  



  :مدهجلسه 

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

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

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

 شركت فعال داشته باشد.

 

 

  :ميازدهجلسه 

  ارزشيابي سيستم هاي فيلتراسيون هوا و استانداردهاي آن: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ن هوا را نام ببرد.ولتراسييسيستم هاي فانواع  -1

 اصول كلي عملكرد سيستمهاي فيلتراسيون هوا را شرح دهد. -2

 مختلف ارزشيابي فيلتراسيون هوا را نام برده و هركدام را شرح دهد.روشهاي  -3

  

  :مهددوازجلسه 

 ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .اتاق تميز را تعريف كند -1

 انواع فضاهاي تميز را نام ببرد. -2

 تميز و درجه بندي هاي آن را بيان كند.استانداردهاي مختلف اتاقهاي  -3

 انواع فيلترهاي مورد استفاده جهت اتاقهاي تميز را نام برده و كاربرد هركدام را بيان كند. -4

 

  :مدهجلسه سيز

  سنجش اعتبار روشهاي تعيين مقدار و ارزشيابي آالينده هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 روشهاي مختلف تعيين مقدار آالينده هاي هوا را تعيين كند.اعتبار  -1

 روشهاي مختلف سنجش اعتبار روشهاي تعيين مقدار آالينده هاي هوا را بيان كند. -2

 روشهاي مختلف ارزشيابي نمونه هاي هوا را بيان كند. -3

 حدود مجاز آالينده هاي هوا را بيان كرده كاربرد هركدام را تفسير كند. -4



 نه هاي هوا در شيفتهاي غيرمتعارف را بيان كند.ارزشيابي نمو -5

 ارزشيابي مخلوط آالينده هاي هوا را بيان كند. -6

 

  :مدهچهارجلسه 

  و كاربرد آن در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا XRD: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .) را بيان كندXRDاصول كلي پراكنش اشعه ايكس ( -1

 در تجزيه نمونه هاي آالينده هاي هوا بيان كند. XRDكاربرد  -2

 را توضيح دهد. XRDنتايج حاصل از آناليز به روش  -3

 

  

  :مپانزدهجلسه 

  در هوا ئروسل هاارزشيابي بيوآ: هدف كلي 

   :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع روشهاي نمونه برداري از سطوح را نام ببرد. -1

 .كند بيان را سطوح از برداري نمونه كاربرد موارد -2

 نحوه نمونه برداري از سطوح را بيان كند. -3

 نمونه برداري از بيوآئروسل ها را بيان كند. نحوه -4

 .كند بيان را بيوآئروسلها از برداري نمونه مختلف روشهاي -5

 تشكيل كلني ها و شمارش كلني ها را در نمونه برداري از بيوآئروسل ها توضيح دهد. -6

 تشخيصهاي افتراقي بيوآئروسلها را بيان كند. -7

 حدود مجاز بيوآئروسل ها در هوا را بيان كند. -8

 ارزشيابي نمونه بيوآئروسل ها در هوا را بيان كند. -9

  

  :مشانزدهجلسه 

  مديريت ريسك آالينده هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 هواي محيط كار را تعيين كند. ريسك تماس با آالينده هاي -1

 ماتريس ريسك تماس با آالينده هاي هواي محيط كار را تشكيل دهد. -2

 ريسك تماس با آالينده هاي هواي محيط كار را رتبه بندي كند. -3

   



  منابع:

  مجله هاي علمي و بين المللي مرتبط. -1

2. Detection and measurement of hazardous gases. Cullis C.F. and Firth J.G., Heinemann, last 

edition. 

3. Evaluation of Air Quality by Personal Monitoring. Linch A.L., Vol I: Gas & Vapors. Vol II: 

Aerosols ( Dust, Mist, Fumes, ...), (the latest edition) 

 

 

  روش تدريس:

    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 

عملي در   آزمون عملي

  آزمايشگاه

قبل از   %30

  امتحانات

  

    پايان ترم  40%  )ي(كتبيريحتش  آزمون پايان ترم

ارائه در كالس،   پروژه درسي 

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   30%

  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.

  

  

  

   



 تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوازمانبندي درسجدول 

  روز و ساعت جلسه :برحسب 

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

و سرفصل ارائه شده از سوي  آالينده هاي هواارزشيابي آشنايي با طرح درس  1/7/98 1

 و تعيين پروژه هاي درسي دانشجويان وزارت

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر نوين آماده سازي نمونه هاي هواآشنايي با روشهاي  8/7/98 2

 دكتر برزگر )2آشنايي با روشهاي نوين آماده سازي نمونه هاي هوا ( 15/7/98 3

 دكتر برزگر ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روشهاي استاتيك و ديناميك 22/7/98 4

 دكتر برزگر ديناميكساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش  29/7/98 5

 دكتر برزگر ساخت ذرات منوديسپرس و پلي ديسپرس 6/8/98 6

 دكتر برزگر )1ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان ( 13/8/98 7

 دكتر برزگر سنجش و ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالها 20/8/98 8

 دكتر برزگر توزيع آماري ذرات هوابرد  27/8/98 9

 دكتر برزگر )2ارائه تكاليف مشخص شده براي دانشجويان (  4/9/98  10

 دكتر برزگر ارزشيابي سيستم هاي فيلتراسيون هوا و استانداردهاي آن  11/9/98  11

 دكتر برزگر ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن  18/9/98  12

 دكتر برزگر آالينده هاي هواسنجش اعتبار روشهاي تعيين مقدار و ارزشيابي   25/9/98  13

14  2/10/98  XRD دكتر برزگر و كاربرد آن در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا 

 دكتر برزگر در هوا ئروسل هاارزشيابي بيوآ  9/10/98  15

 دكتر برزگر مديريت ريسك آالينده هاي هوا  16/10/98  16

 دكتر برزگر امتحان پايان ترم    17

  

  


