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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 و ایمنی کار پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشجویان کارشناسی مخاطبان:دینامیک گازها و آئروسل ها                                         :عنوان درس

 51-51شنبه ساعت یکروز  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                                     نظری واحد 2تعدادواحد: 

 دکتر فریبرز امیدی مدرس:                    99-99دوم  لنیم سا 51-51دو شنبه ساعت: ه درسزمان ارائ

 ندارد س پیش نیاز:ودر

 

امیک آالینده های هوا )گازها و آئروسل ها( به منظور درک رفتار آالینده در هوا، درک مبانی صحیح نمونه برداری آز آشنایی با مبانی تئوریک فیزیک و دین :هدف کلی درس

 آالینده های هوا و کنترل آن 

 :نظری هداف کلی جلساتا

 دینامیک گازها شامل:  (1

 لکولی، میانگین فاصله آزاد، عدد رینولدز، ویسکوزیته، مقدمه، فیزیک گازها، قوانین گازها، ویژگی گازها شامل تئوری سینتیک گازها، سرعت مو

 عدد نادسن، انتشار گاز، برخورد مولکول های گاز با سطح، سرعت برخورد مولکولی در یک مخلوط گاز 

 دینامیک آئروسل ها شامل:  (2

 یبحث آمار ز،یسا عیتوز ،یکینامی(، شکل، فاکتور دیکروسکوپیو م یکینامیانواع قطر؛ معادل آئرود یمقدمه، مشخصات آئروسل )طبقه بند 

 آئروسل ها و ... .

 و ...( یخارج یروهایاز مرکز، اثر ن زیگر یروینشست، اثر ن ن،یذرات )قانون استوکس، حرکت براون کینامید 

 و  الینرسید افاصله توقف، برخور ،یخط ریو غ میمستق یرهایلغزش، حرکات ذرات در مس حیتصح بیضر ان،یجر میآئروسل ها در هوا )رژ رفتار

) ... 

 وتنیذرات و قانون مقاومت ن یبرا نولدزیر عدد  

 و ....( نیتعادل، اثرات کلو ه،یآئروسل )اصول پا کینامیترمود 

 به نانوذرات یمولکول یهسته ذره: از خوشه ها لیتشک 

 انتشار، انتقال جرم و ...( ری/تبختراکم( 

 (ونیآئروسل )کوآگوالس تیجمع کینامید 

 مدل انتشار آ نحوه( ئروسلBox )... و 

 (یو بهداشت ییایمیش ،ی)اثرات جو یاتمسفر یآئروسل ها یطیمح اثرات 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 کار یمنیو ا یدر بهداشت حرفه ا کامل و کاربرد آن یگازها نیقوان: هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کامل را تعریف کند. گاز  (5

 قوانین حاکم بر گازها را تشریح نماید.  (2

 ترمو دینامیک گازها را تشریح نماید.  (1

 دانسیته و کاربرد آن در بهداشت حرفه ا ی را بیان کند.  (1

 

 گاز یمختلف مولکول ها یگازها و رفتار ها  کینتیس یتئور  :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :قادر باشد در پایان دانشجو

 . ندینما انیمختلف گازها را ب یها یژگیو (5

 را تشریح نماید. گازها کینتیس یمطروحه در تئور یو پارامترها میمفاه (2

 گازها را شرح دهند. کینتیس یکاربرد تئور (1

 

 تهیسکوزیوو  نولدزیفاصله آزاد، عدد ر نیانگیم ،یسرعت مولکول :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :پایان دانشجو قادر باشددر 

 نماید. انیو محاسبه آن را ب یمفهوم سرعت مولکول (5

 تشریح نماید. فاصله آزاد، محاسبه و کاربرد آن را  نیانگیم (2

 تشریح نماید.محاسبه و کاربرد آن را  نولدز،یمفهوم عدد ر (1

 فهوم ویسکوزیته و محاسبه آن را بیان کند. م (1

 

 غلظت گازها و بخارات و آئروسل ها روش های بیانچهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کند. بیان یدر بهداشت حرفه او واحدهای بیان آن را غلظت  مفهوم  (5
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 را ذکر کند. نحوه تبدیل واحدهای غلظتی (2

 را تشریح نماید. روش های ساخت غلظت استاندارد (1

 .را تشریح نماید غلظت سازی در محیط های مایع و هوا (1

 

 آئروسل ها و نحوه ایجاد آن  پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید.را تعریف  ها و انواع آن آئروسل  (5

 نماید. را بیان آئروسل ها یها یویژگ و خواص (2

 را تشریح نماید. آئروسل ها تولیدنحوه  (1

 نماید.بیان  مختلف یاز جنبه هارا آئروسل ها نحوه تقسیم بندی  (1

 

 آئروسل ها و ویژگی های آن ها ششم: هدف کلی جلسه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 روش های بیان قطر ذرات )شامل قطر آئرودینامیکی، قطر مارتین، قطر فرت و .. (را تشریح نماید. (5

 تشریح نماید. مباحث آماری مربوط به توزیع سایز ذرات را  (2

 آئروسل های مونو دیسپرس و پلی دیسپرس را تشریح نماید. (1

 

  ذرات  ویژگی های هفتم: هدف کلی جلسه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. خاصیت ته نشینی ذرات را بیان (5

 را تشریح نماید. حرکت براونین (2

 را تشریح نماید. خاصیت چسبندگی ذرات (1

 نوری ذرات را تشریح نماید. خاصیت (1

 خاصیت الکتریکی ذرات را تشریح نماید. (1

 

 دینامیک ذرات  هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دینما نیروی درگ وارد بر ذره را تعریف  (5

 . دینما حیتشر سرعت نهایی ته نشینی ذره را  (2

 .دینما را تشریح (Relaxation time)زمان آرامش ذره  (1

 کنند. حیرا تشر فاصله توقف ذره (1

 

 ذرات نولدزیعدد ر نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. را تعریف  عدد رینولدز  (5

 نماید. مفهوم عدد رینولدز ذره را بیان (2

 تفاوت عدد رینولدز ذره و سیال را بیان نماید.  (1

 

 ذرات زیسا عیتوزروش های بیان  دهم: لسههدف کلی ج

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید.  مباحث آماری آئروسل ها را بیان (5

 را تشریح نماید. ذره   اریانحراف معو  نیانگی، مذرهاندازه  عیتوزروش های بیان  (2

  را تشریح نماید.  و لگ نرمال یتجمع عیتوزمنحنی های  (1

 

 ها و پخــــش  آئروسل ـــدیتول  روش های یازدهم: هدف کلی جلسه

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید.را  روش های تولید آئروسل های خشک و انواع روش های پخش (5

 نماید. را تشریحروش های تولید آئروسل های قطرات مایع  (2

 را بیان نماید.  وسل هاروش های تعیین ریخت شناسی آئر (1
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 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                   نام و امضای مدیر گروه:                                     نام و امضای مدرس:         

 دکتر رویا صفریدکتر فرامرز قره گو                                                                                                                      دکتر فریبرز امیدی

 59/55/9 تاریخ ارسال :                                                         تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 

 

 (5مکانیزم های جمع آوری ذرات ) دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دهمدوازاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید. را  در جمع آوری ذرات Interceptionمکانیزم  (5

 تشریح نماید. را  مکانیزم برخورد در جمع آوری ذرات (2

 تشریح نماید.را  وری ذراتمکانیزم انتشار در جمع آ (1

 

 (2مکانیزم های جمع آوری ذرات )سیزدهم:  هدف کلی جلسه

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تشریح نماید. مکانیزم نیروی سانتریفیوژی در جمع آوری ذرات (5

 را  تشریح نماید. مکانیزم جمع آوری ذرات توسط نیروی گرانش (2

 را تشریح نماید. آوری ذرات توسط نیروی الکترواستاتیکمکانیزم جمع   (1

 

 آالینده های هوا و اثرات  :چهاردهم هدف کلی جلسه

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .نماید آلودگی هوا را تعریف (5

 نماید.منابع آلودگی هوا را بیان  (2

 را تشریح نماید. جنبه های جهانی آلودگی هوا  (1

 ان های اسیدی و اثرات مخرب آن را بیان نماید. بار (1

 

 (5) مدل های پیش بینی کننده انتشار  آالینده ها : پانزدهم هدف کلی جلسه

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید. در برآورد میزان آالینده ها را ( Box) کاربرد مدل جعبه ای (5

 را تشریح نماید. (Gusisan dispersion model)آلودگی گوس کاربرد مدل پراکندگی  (2

 
 (2مدل های پیش بینی کننده انتشار  آالینده ها  ): شانزدهم هدف کلی جلسه

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید. در برآورد میزان انتشار آالینده ها را  Screen viewکاربرد مدل  (5

 تشریح نماید. در برآورد میزان انتشار آالینده ها را   +AirQ مدل  کاربرد (2

 منابع:
1- Air Monitoring for Toxic Exposures (Henry J. McDermott) 
2- Aerosol Technology (William C. Hinds) 

3- Air Pollution Control Equipment Calculations (Louis Theodore) 

4- Fundamentals of Gas Dynamics (Robert D. Zucker Oscar Biblarz). 
5- Particle technology (Hans Rumpf) 

6- Aerosol technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles  

 

 روش تدریس:

 سخنرانی به همراه استفاده از ویدئو پروژکتور، پرسش و پاسخ، حل مسئله

 وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

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

 سه شنبه 9-51 هشتمجلسه  21 کتبی ترمآزمون میان 

 - با هماهنگی آموزش 71 کتبی آزمون پایان ترم

 دو شنبه 51-51 کلیه جلسات 1 حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 ی و عملیرعایت نظم در جلسات نظر

 عدم حضور دانشجو بعد از حضور مدرس در کالس درس
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                                         بهداشت حرفه ای جدول زمانبندی درس

 11-111ساعت  دوشنبهروز  : ات نظریروز و ساعت جلس

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر فریبرز امیدی ی کارمنیو ا یدر بهداشت حرفه ا نکامل و کاربرد آ یگازها نیقوان 51/55/99 5
 دکتر فریبرز امیدی گاز یمختلف مولکول ها یگازها و رفتار ها  کینتیس یتئور 25/55/99 2
 دکتر فریبرز امیدی تهیسکوزیوو  نولدزیفاصله آزاد، عدد ر نیانگیم ،یسرعت مولکول 29/55/99 1
 دکتر فریبرز امیدی و بخارات و آئروسل ها غلظت گازها روش های بیان 11/52/99 1
 دکتر فریبرز امیدی آئروسل ها و نحوه ایجاد آن 52/52/99 1
 دکتر فریبرز امیدی آئروسل ها و ویژگی های آن ها 59/52/99 1
 دکتر فریبرز امیدی ویژگی های ذرات 21/52/99 7
 دکتر فریبرز امیدی دینامیک ذرات 59/15/99 9
 دکتر فریبرز امیدی ذرات نولدزیر عدد 21/5/99 9

 دکتر فریبرز امیدی ذرات زیسا عیتوزروش های بیان  5/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی ها و پخــــش  آئروسل ـــدیتول  روش های 9/12/99 55
 دکتر فریبرز امیدی (5مکانیزم های جمع آوری ذرات ) 51/12/99 52
 دکتر فریبرز امیدی (2رات )مکانیزم های جمع آوری ذ 22/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی آالینده های هوا و اثرات 29/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی (5مدل های پیش بینی کننده انتشار  آالینده ها  ) 52/11/99 51
 دکتر فریبرز امیدی (2مدل های پیش بینی کننده انتشار  آالینده ها  ) 59/11/99 51
 - متحان نهاییا هماهنگی آموزش 57

 
 


