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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 96ای ورودی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه دانشجویان کارشناسی مخاطبان:                                        های حرارتی در محیط کارتنش :عنوان درس

 13-15روز دوشنبه ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                            عملی( 5/0-نظری 5/1واحد) 2تعدادواحد: 

 دکتر فرشاد ندری مدرس:                                    98-99نیمسال دوم   )عملی( 12-14و سه شنبه )نظری(  8-10یکشنبه : ه درسزمان ارائ

 2و  1فیزیک اختصاصی  س پیش نیاز:ودر

 

 در تنش های حرارتی و ارزیابی تنش های حرارتی آشنایی با عوامل موثر :درس هدف کلی

 :نظری هداف کلی جلساتا

 تعاریف و مفاهیم تنش های حرارتی-1

 معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی)دما، سرعت جریان هوا، دمای تابشی( -2

 رطوبت نسبی، دمای تر طبیعی و فشار(معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی) -3

 نقش لباس در تبادالت حرارتی -4

 متابولیسم و نقش آن در تبادالت حرارتی -5

 راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط)جابجایی و هدایت( -6

 راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط)تابش و تبخیر( -7

 ص های تحلیلی(مروری بر مهمترین شاخص های گرمایی)شاخ -8

 تر گوی سان(دمای مروری بر مهمترین شاخص های تجربی)دمای موثر، دمای موثر تصحیح شده،  -9

 گوی تر و ...(دمای مروری بر مهمترین شاخص های تجربی)میزان عرق پیش بینی شده چهار ساعته،  -10

 گرما و سرما در محیط های کاریعوارض مواجهه با  -11

 مایی)میزان عرق مورد نیاز و محاسبات مربوطه، شاخص خنک کنندگی باد و ...(شاخص های تنش سر -12

 شاخص های راحتی و آسایش حرارتی -13

 و سرمایی در محیط های کاری اصول کنترل تنش های گرمایی-14

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 تعاریف و مفاهیم تنش های حرارتی: هدف کلی جلسه اول

 یژه جلسه اول:اهداف و

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مشخصه های فیزیکی هوا را تشریح نماید. (1

 شرایط آب و هوایی و اقلیم های مختلف ایران را تشریح نماید. (2

 شرایط آسایش بدن در محیط کار و زندگی را تشریح نماید. (3

 سرعت جریان هوا، دمای تابشی(معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی)دما،  :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع دماسنج و نحوه استفاده از آنها را تشریح نماید. (1

 روش های مستقیم و غیرمستقیم تعیین سرعت جریان هوا را تشریح نماید. (2

 دمای تابشی و میانگین دمای تابشی را تشریح نماید. (3

 معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی)رطوبت نسبی، دمای تر طبیعی و فشار( :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 روش های مستقیم و غیر مستقیم تعیین رطوبت نسبی هوا را تشریح نماید. (1

 دمای تر طبیعی و محاسبات مرتبط با آن را تشریح نماید. (2

 را در ارتفاعات مختلف تعیین نماید.فشار هوا  (3

 

 نقش لباس در تبادالت حرارتیچهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 روشهای برآورد میزان مقاومت حرارتی لباس را تشریح نماید. (1

 نقش مقاومت لباس در مقابل تبخیر را تشریح نماید. (2

 ان مقاومت لباس را بیان نماید.تاثیر جریان هوا بر میز (3

 متابولیسم و نقش آن در تبادالت حرارتی پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 متابولیسم پایه را برای مردان و زنان تشریح نماید. (1

 روش های مستقیم و غیر مستقیم اندازه گیری متابولیسم را تشریح نماید. (2
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 راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط)جابجایی و هدایت( ششم: ی جلسههدف کل

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 معادله تبادل گرمایی بدن را تشریح نماید. (1

 تبادل حرارت از طریق هدایت و عوامل موثر بر آن را تشریح نماید. (2

 امل موثر بر آن را شناسایی نماید.جابجایی را تشریح و عوگرما از طریق  بادلت (3

 راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط)تابش و تبخیر( هفتم: هدف کلی جلسه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تبادل حرارت از طریق تابش را تشریح نماید. (1

 نقش لباس در معادالت تبادل حرارت از طریق تابش را تشریح نماید (2

 الف حرارت از طریق تبخیر و عوامل موثر بر ان را تشریح نماید.ات (3

 نقش لباس را معادالت تبادل حرارت از طریق تبخیر را تشریح نماید. (4

 مروری بر مهمترین شاخص های گرمایی)شاخص های تحلیلی( هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ربردی را تشریح نماید.مشخصات یک شاخص کا (1

 ( و روش های تعیین آن را تشریح نماید.HSIشاخص تنش گرمایی) (2

 تعیین نماید. HSI( را بر اساس شاخص AETزمان مجاز مواجهه) (3

 ( را تشریح نماید.ITSشاخص استرس حرارتی) (4

 شاخص میزان تعریق مورد نیاز را را تشریح نماید. (5

 ص های تجربی)دمای موثر، دمای موثر تصحیح شده، تر گوی سان(مروری بر مهمترین شاخ نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ( را تشریح نماید.ETشاخص دمای موثر)

 و نموگرام تشریح نماید. ریاضی شاخص دمای موثر تصحیح شده را با استفاده از روابط

 بار کاری و نوع لباس تشریح نماید. ون مکان،شاخص دمای تر گوی سان بر اساس متغیرهایی چ

 مروری بر مهمترین شاخص های تجربی)میزان عرق پیش بینی شده چهار ساعته، گوی تر و ...( دهم: هدف کلی جلسه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 موگرام تشریح نماید.با استفاده از روابط ریاضی و نساعته  4شاخص میزان تعریق پیش بینی شده  (1

 شاخص دمای گوی تر و ارتباط آن با سایر شاخص ها را تشریح نماید. (2

 گرما و سرما در محیط های کاریعوارض مواجهه با  یازدهم: هدف کلی جلسه

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عوامل محیطی اثر گذار در ایجاد اثرات سرما را تشریح نماید. (1

 عالیت های فیزیولوژیک عمده بدن در هنگام مواجهه با سرما را تشریح نماید.ف (2

 را تشریح نماید. عمومی و اندام های انتهایی هیپوترمی (3

 سرمازدگی پرنیو را تشریح نماید. (4

 سرمازدگی پای خندق را تشریح نماید. (5

 کرامپ عضالنی ناشی از گرما را تشریح نماید. (6

 نماید.سنکوپ ناشی از گرما را تشریح  (7

 گرمازدگی و انواع آن را تشریح نماید. (8

 عوارض پوستی ناشی از گرما را تشریح نماید. (9

 سازش یا تطابق با گرما را تشریح نماید. (10

 ، شاخص خنک کنندگی باد و ...(شاخص میزان عایق لباس مورد نیازشاخص های تنش سرمایی) دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دهمدوازاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شاخص خنک کنندگی باد را تشریح نماید. (1

 شاخص میزان عایق لباس مورد نیاز را تشریح نماید. (2

 شاخص دمای معادل خنک کنندگی را تشریح نماید. (3

 شاخص های راحتی و آسایش حرارتیسیزدهم:  هدف کلی جلسه

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اخص میانگین رای پیش بینی شده را تشریح نماید.ش (1

 شاخص پیش بینی درصد افراد ناراضی را با استفاده از روابط ریاضی و نمودار تشریح نماید. (2
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                   نام و امضای مدیر گروه:                                     امضای مدرس:          نام و

 دکتر رویا صفری دکتر فرامرز قره گوزلو فرشاد ندریدکتر    

 تاریخ ارسال :                                                                    تاریخ ارسال:                                                  تاریخ تحویل:                     

19/11/98 

 اصول کنترل تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار: چهاردهم هدف کلی جلسه

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عمومی کنترل فنی)تهویه طبیعی عمومی و مکانیکی عمومی( را تشریح نماید. روش های (1

 عایق های حرارتی و نحوه استفاده آنها را تشریح نماید. (2

 حفاظ های گرمای تابشی را بر حسب نوع تشریح نماید. (3

 وسایل حفاظت فردی مقابله با گرما را تشریح نماید. (4

 یح نماید.روش های عمومی حفاظت در مقابل سرما را تشر (5

 لباس کار مناسب برای مقابله با سرما را پیشنهاد دهد. (6

 آموزش های الزم را در خصوص مقابله با سرما به کارگران انتقال دهد. (7

 

 اهداف کلی جلسات عملی:
 آشنایی دانشجو با انواع دماسنج های خشک و تر و نحوه کار با آنها اول: هدف کلی جلسه

 به همراه انجام کار عملی شجو با وسایل اندازه گیری سرعت جریان و رطوبت نسبی هواآشنایی داندوم:  هدف کلی جلسه

 به همراه انجام کار عملی (MRTآشنایی دانشجو با اندازه گیری دمای گوی سان و تعیین میانگین دمای تابشی)هدف کلی جلسه سوم: 

 به همراه انجام کار عملی عیین سرعت جریان هواه تآشنایی دانشجو با انواع دماسنج کاتا و نحوهدف کلی جلسه چهارم: 

 به همراه انجام کار عملی متر و انجام کار عملی WBGTآشنایی دانشجو با دستگاه هدف کلی جلسه  پنجم: 

 به همراه انجام کار عملی WGTآشنایی دانشجو با دستگاه  :ششمهدف کلی جلسه 

 ه انجام کار عملیآشنایی با چارت سایکرومتریک به همرا :هفتمهدف کلی 

 

 منابع:

 انسان و تنش های حرارتی، تالیف دکتر فریده گلبابایی و منوچهر امیدواری، انتشارات دانشگاه تهران.

 تنظیم شرایط جوی محیط کار تالیف دکتر رستم گل محمدی و محسن علی آبادی، انتشارات دانشجو همدان.

 روش تدریس:

 وژکتور، پرسش و پاسخ، حل مسئلهسخنرانی به همراه استفاده از ویدئو پر

 وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 یکشنبه 8-10 کلیه جلسات  10 کتبی کوئیز

 یکشنبه 8-10 جلسه نهم  20 کتبی ترمآزمون میان 

 - با هماهنگی آموزش 55 کتبی آزمون پایان ترم

 - همزمان با امتحان نظری 10 ه و تهیه گزارش کارمصاحب آزمون عملی

 یکشنبه 8-10 کلیه جلسات 5 حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 رعایت نظم در جلسات نظری و عملی (1

 تحویل به هنگام گزارش کار جلسات عملی (2

 عدم حضور دانشجو بعد از حضور مدرس در کالس درس (3
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                                         تنش های حرارتی در محیط کار جدول زمانبندی درس

 8-10روز یکشنبه ساعت  : ات نظریروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر فرشاد ندری تعاریف و مفاهیم تنش های حرارتی 13/11/98 1

 دکتر فرشاد ندری معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی)دما، سرعت جریان هوا، دمای تابشی( 20/11/98 2

 فرشاد ندری دکتر معرفی پارامترهای محیطی موثر بر تنش های حرارتی)رطوبت نسبی، دمای تر طبیعی و فشار( 27/11/98 3

 دکتر فرشاد ندری نقش لباس در تبادالت حرارتی 4/12/98 4

 دکتر فرشاد ندری متابولیسم و نقش آن در تبادالت حرارتی 11/12/98 5

 دکتر فرشاد ندری راههای تبادل حرارتی میان انسان و محیط)جابجایی و هدایت( 25/12/98 6

 دکتر فرشاد ندری و محیط)تابش و تبخیر(راههای تبادل حرارتی میان انسان  17/1/99 7

 دکتر فرشاد ندری مروری بر مهمترین شاخص های گرمایی)شاخص های تحلیلی( 24/01/99 8

 دکتر فرشاد ندری مروری بر مهمترین شاخص های تجربی)دمای موثر، دمای موثر تصحیح شده، تر گوی سان( 31/1/99 9

 دکتر فرشاد ندری تجربی)میزان عرق پیش بینی شده چهار ساعته، گوی تر و ...(مروری بر مهمترین شاخص های  7/02/99 10

 دکتر فرشاد ندری عوارض مواجهه با گرما و سرما 14/02/99 11

 دکتر فرشاد ندری شاخص های تنش سرمایی)میزان عرق مورد نیاز و محاسبات مربوطه، شاخص خنک کنندگی باد و ...( 21/02/99 12

 دکتر فرشاد ندری اخص های راحتی و آسایش حرارتیش 28/02/99 13

 دکتر فرشاد ندری اصول کنترل تنش های گرمایی و سرمایی در محیط کار 04/03/99 14

 

                                         تنش های حرارتی در محیط کار بندی درس جدول زمان

 زمایشگاه عوامل فیزیکیآ 12-14روز سه شنبه ساعت  :ات عملیروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر فرشاد ندری آشنایی دانشجو با انواع دماسنج های خشک و تر و نحوه کار با آنها 13/12/98 1
 دکتر فرشاد ندری به همراه انجام کار عملی آشنایی دانشجو با وسایل اندازه گیری سرعت جریان و رطوبت نسبی هوا 20/12/98 2
 دکتر فرشاد ندری به همراه انجام کار عملی (MRTآشنایی دانشجو با اندازه گیری دمای گوی سان و تعیین میانگین دمای تابشی) 26/01/99 3
 دکتر فرشاد ندری به همراه انجام کار عملی آشنایی دانشجو با انواع دماسنج کاتا و نحوه تعیین سرعت جریان هوا 2/02/99 4
 دکتر فرشاد ندری به همراه انجام کار عملی متر و انجام کار عملی WBGTیی دانشجو با دستگاه آشنا 9/02/99 5
 دکتر فرشاد ندری به همراه انجام کار عملی WGTآشنایی دانشجو با دستگاه  16/02/99 6
 دکتر فرشاد ندری آشنایی با چارت سایکرومتریک به همراه انجام کار عملی 30/02/99 7

 


