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  :كلي درس هدف 

  با روشها وسايل نمونه برداري از آالينده هاي هوا به منظور ارزيابي ريسك هاي مرتبط با آالينده هاي هواآشنايي 

  

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

 و سرفصل ارائه شده از سوي وزارتمباني نمونه برداري از آالينده هاي هواآشنايي با طرح درس  )1

 )1( از هوا بردارينمونه   و راهبردهاي اصول كلي )2

 )2( راهبردهاي نمونه برداري از هوااصول كلي و  )3

 حمل و نقل و نگهداري نمونه هاو  )3( راهبردهاي نمونه برداري از هوااصول كلي و  )4

 معرفي مدار نمونه برداري و اجزاي آن )5

 آشنايي با انواع روشهاي نمونه برداري پسيو )6

 1آشنايي بسترهاي جاذب سطحي  - )اكتيو(آشنايي روشهاي نمونه برداري ديناميك  )7

 2آشنايي با بسترهاي جاذب سطحي  )8

 با بسترهاي جاذب مايعآشنايي  )9

  آشنايي با وسايل قرائت مستقيم جهت نمونه برداري از گازها و بخارات )10

 روشها و وسايل نمونه برداري از گازهاي قابل اشتعال و انفجار )11

 )1(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل  )12

 )2(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل  )13

 )3(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل  )14

 )4(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل  )15

 و بيوآئروسلها روشها و وسايل نمونه برداري از سطوح )16

 
  

  

  

  

  

   



  :اولجلسه 

  وزارت و سرفصل ارائه شده از سوي مباني نمونه برداري از آالينده هاي هواآشنايي با طرح درس :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .را شرح دهد مباني نمونه برداري از آالينده هاي هواطرح درس  -1

 .شرح دهدمباني نمونه برداري از آالينده هاي هوا را سرفصل درس  -2

  

  :دومجلسه 

  )1( از هوا نمونه برداريو راهبردهاي اصول كلي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .اهميت نمونه برداري از هوا را بيان كند -1

  .اصول كلي نمونه برداري از هوا را توضيح دهد -2

 .را نام ببرد) راهبردهاي نمونه برداري از هوا(فاكتورهاي مهم در نمونه برداري از آالينده هاي هوا  -3

 .اهداف و داليل نمونه برداري از آالينده هاي هواي محيط كار  را نام ببرد -4

 .داليل نمونه برداري از هوا را توضيح دهد -5

 .مدت نمونه برداري را توضيح دهد -6

 .نمونه برداري از لحاظ مدت نمونه برداري را بيان كندانواع  -7

 .را توضيح دهد آني ، كوتاه مدت و بلند مدتانواع نمونه برداري  -8

 .فاكتورهاي مهم در تعيين طول مدت نمونه برداري را نام ببرد و نحوه تأثير آن را شرح دهد -9

 .فرمول تعيين حداقل مدت نمونه برداري را بنويسد -10

  

  :ومسجلسه 

  )2( از هوا نمونه برداري راهبردهاياصول كلي و  :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .محل نمونه برداري را توضيح دهد -1

 .با توجه به محل نمونه برداري، انواع نمونه برداري را نام ببرد -2

 .انواع نمونه برداري از نظر محل نمونه برداري را توضيح دهد -3

 .منطقه تنفسي از ديدگاه نمونه برداري را تعريف كند -4

 .و آن را محاسبه نمايد حجم نمونه را توضيح دهد -5

 .فاكتورهاي تعيين كننده حداقل حجم نمونه را نام ببرد و نحوه تأثير آنها را بيان كند -6

 .حداقل حجم نمونه را محاسبه كند -7



  :مچهارجلسه 

  و حمل و نقل و نگهداري نمونه ها) 3(راهبردهاي نمونه برداري از هوا اصول كلي و  : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .تعداد نمونه مورد نياز براي نمونه برداري را بيان كند -1

 .فاكتورهاي موثر در تعيين تعداد نمونه مورد نياز را بيان كند -2

 .فاكتورهاي موثر در انتخاب وسيله نمونه برداري را نام ببرد -3

 .فاكتورهاي موثر در انتخاب وسيله نمونه برداري را شرح دهد -4

 .ه برداري را شرح دهدخطاهاي محتمل در نمون -5

 .نكات مهم در حمل و نقل نمونه ها به آزمايشگاه را بيان كند -6

 .نكات مهم در نگهداري نمونه ها در آزمايشگاه را بيان كند -7

 

  :پنجمجلسه 

  معرفي مدار نمونه برداري و اجزاي آن: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .رسم كرده اجزاي آن را نام ببردمدار نمونه برداري را  -1

 .انواع پمپ هاي نمونه برداري را نام ببرد -2

 .كاربرد پمپهاي نمونه برداري فردي را بيان كند -3

 .كاربرد پمپهاي نمونه برداري عمومي با دبي باال را بيان كند -4

 .روشهاي مختلف كاليبراسيون حجمي پمپهاي نمونه برداري را بيان كند -5

 .را توضيح دهد )اكتيو( پسيو و ديناميكتفاوت نمونه برداري  -6

  

 

  :ششمجلسه 

  آشنايي با انواع روشهاي نمونه برداري پسيو :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .انواع روشهاي نمونه برداري پسيو را نام ببرد -1

 .نمونه برداري پسيو را شرح دهدمكانيسم  -2

 .را بيان كند روشهاي مختلف نمونه برداري پسيو -3

 .وسايل مختلف مورد استفاده در نمونه برداري پسيو را نام برده و نحوه استفاده از آنها را بيان كند -4

  .را بيان كند)Grab Sampling(انواع روشهاي گرفتن حجم معيني از هوا در داخل ظروف مخصوص  -5

  



  :هفتمجلسه 

  1آشنايي بسترهاي جاذب سطحي  - )اكتيو(روشهاي نمونه برداري ديناميك آشنايي :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .انواع روشهاي نمونه برداري از گازها و بخارات به روش اكتيو را نام ببرد -1

 .انواع بسترهاي جاذب را نام ببرد -2

 .نحوه بكارگيري از بسترهاي جاذب جامد را بيان كند -3

 .خصوصيات بستر جاذب سطحي را نام ببرد -4

 .فاكتورهاي مؤثر بر جذب سطحي را نام برده هركدام را توضيح دهد -5

  

  :مهشتجلسه 

  2 سترهاي جاذب سطحيآشنايي با ب:هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ).ادامه(فاكتورهاي مؤثر بر جذب سطحي را توضيح دهد  -1

 .انواع بسترهاي جاذب سطحي را نام برده توضيح دهد -2

 .نمونه برداري توسط لوله هاي جاذب سطحي را بيان كند نحوه -3

 .يك لوله جاذب سطحي استاندارد را با رسم شكل توصيف كند -4

 .راههاي مختلف استخراج نمونه از بستر جاذب سطحي را نام ببرد -5

 

  :منهجلسه 

  آشنايي با بسترهاي جاذب مايع :هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .نواع ايمپينجرها را نام ببردا -1

 .مشخصات يك ميدجت ايمپينجر استاندارد را با رسم شكل توضيح دهد -2

 .نحوه استفاده از ميدجت ايمپينجر را براي نمونه برداري از گازها وبخارات بيان كند -3

 .انواع جاذبهاي مايع را با ذكر مثال بيان كند -4

 . آالينده هاي گازي را بيان كندموارد استفاده از جاذبهاي مايع در تعيين غلظت  -5

   



  :مدهجلسه 

  آشنايي با وسايل قرائت مستقيم جهت نمونه برداري از گازها و بخارات: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .قرائت مستقيم جهت نمونه برداري از گازها و بخارات را نام ببردانواع وسايل  -1

  .را با رسم شكل توضيح دهد) دتكتور تيوب( مشخصات لوله هاي گازياب -2

 .مشخصات پمپ هاي دستي مخصوص دتكتور تيوب ها را شرح دهد -3

 .موارد كاربرد دتكتور تيوبها را بيان كند -4

 .مشخصات وسايل قرائت مستقيم ديجيتال را بيان كند -5

 .مشخصات وسايل  قرائت مستقيم ثابت را بيان كند -6

 .پرتابل را بيان كندمشخصات وسايل قرائت مستقيم  -7

 

 

  :ميازدهجلسه 

  روشها و وسايل نمونه برداري از گازهاي قابل اشتعال و انفجار: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .انواع وسايل نمونه برداري از گازهاي قابل اشتعال و انفجار را نام ببرد -1

 .را بيان كند) اكسپلوزيمتر(مشخصات دستگاه انفجار سنج  -2

 .نحوه سنجش دستگاههاي انفجارسنج را بيان كند -3

 .موارد كاربرد وسايل نمونه برداري از گازهاي قابل اشتعال و قابل انفجار را بيان كند -4

 .قسمتهاي مختلف يك دستگاه انفجار سنج را بيان كند -5

  

  :مهددوازجلسه 

 )1( نمونه برداري از آئروسل هاروشها و وسايل : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .روشهاي مختلف نمونه برداري از آئروسلها را نام ببرد -1

 .روش ته نشيني را در نمونه برداري از آئروسلها بيان كند -2

 .وسايل نمونه برداري كه از روش ته نشيني جهت نمونه برداري از ذرات استفاده مي نمايند نام ببرد -3

 .نشيني و نحوه كاركرد آن را بيان كندمشخصات اطاقك ته  -4

 .مشخصات هگزلت را با رسم شكل بيان كند -5

  

 



  :مدهجلسه سيز

 )2( نمونه برداري از آئروسل هاروشها و وسايل : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .روش فيلتراسيون را براي نمونه برداري از آئروسلها در هوا توضيح دهد -1

 .فاكتورهاي مؤثر در انتخاب نوع فيلتر جهت نمونه برداري را بيان كند -2

 .انواع فيلترهاي رايج در نمونه برداري را نام ببرد -3

 .مشخصات فيلترهاي فايبرگالس را بيان كند -4

 .را بيان كند) ممبران(مشخصات فيلترهاي غشايي  -5

 .موارد كاربرد فيلترهاي غشايي را بيان كند -6

 .غشايي استر سلولزي را بيان كند نحوه ساخت فيلترهاي -7

 .مشخصات فيلترهاي سلولزي را بيان كند -8

 .فيلتر پلي وينيل كلرايد را بيان كند مشخصات -9

 

  :مدهچهارجلسه 

  )3( نمونه برداري از آئروسل هاروشها و وسايل : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .بيان كندمشخصات فيلتر غشايي نوكلي پور را  -1

 .مشخصات فيلتر پلي تترا فلورو اتيلن را بيان كند -2

 .مشخصات فيلتر ميكروكوارتز فايبر را بيان كند -3

 .مشخصات فيلتر آكروپور را بيان كند -4

 .مشخصات فيلتر غشايي نقره اي را بيان كند -5

 .مركز بيان كند مشخصات يك سيكلون را بعنوان وسيله نمونه برداري از ذرات با استفاده از نيروي گريز از -6

 .موارد كاربرد سيكلون را بيان كند -7

 . را تعريف كند) Cut Point(نقطه برش  -8

 .روابط مربوط به راندمان جمع آوري سيكلونها را بيان كند -9

  

  :مپانزدهجلسه 

  )4( نمونه برداري از آئروسل هاروشها و وسايل : هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .موارد كاربرد ايمپينجرها را در نمونه برداري از آئروسل ها بيان كند -1



 .روش برخورد را در نمونه برداري از ذرات بيان كند  -2

 .مشخصات ايمپكتور را با رسم شكل بيان كند -3

 .كونيمتر را بيان كندو نحوه كاركرد مشخصات  -4

 .و نحوه كاركرد آون جت را بيان كندمشخصات  -5

  

  :مشانزدهجلسه 

 نمونه برداري از سطوح و بيوآئروسلها  روشها و وسايل: هدف كلي 

  :اهداف ويژه

  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

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

 .مواردكاربردنمونهبرداريازسطوحرابيانكند -2

 .نحوه نمونه برداري از سطوح را بيان كند -3

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

 .روشهايمختلفنمونهبرداريازبيوآئروسلهارابيانكند -5

  

 

  

  :منابع

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

Aerosols ( Dust, Mist, Fumes, ...). 

2. Fundamental of Air Sampling. 

3. ACGIH. Air Sampling Instruments. 

  روشها و وسايل نمونه برداري از آالينده هاي هوا. بهنام چوبينه -4

  )جلد اول( روشهاي نمونه برداري و تجزيه نمونه هاي آالينده هاي هوا . عبدالرحمن بهرامي -5

  

   



  :روش تدريس

امانه نويد و همچنين و نيز از طريق سپرسش و پاسخ در طول جلسه درس  بوده وو مجازي آموزش به صورت سخنراني 

  .زاد مي باشدآ، گروه واتساپ

  

  

  :وسايل آموزشي 

  )در صورت برگزاري كالس حضوري( ويدئو پروژكتور

  

  سنجش و ارزشيابي 

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

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

      %90  )كتبي(يريحتش  آزمون پايان ترم

مثل (پروژه درسي 

  ...)و  ترجمه متون

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   10%

  امتحانات

-        
  :قررات كالس و انتظارات از دانشجوم

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

ا شخصا از سامانه دريافت نموده و تيك مطالعه را دانشجو بايستي مطالب بارگذاري شده ر) مجازي(در كالسهاي غيرحضوري 

  .بعنوان حضور بزدند، در غير اينصورت بعنوان غايب در آن جلسه محسوب مي گردد

  

  

  

   



 هاي هواتجزيه و ارزشيابي نمونه جدول زمانبندي درس

  :روز و ساعت جلسه برحسب 

  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دكتر برزگر وزارت و سرفصل ارائه شده از سوي مباني كنترل آلودگي هوا آشنايي با طرح درس  15/6/99 1

 دكتر برزگر )1( از هوانمونه برداري و راهبردهاي اصول كلي 22/6/99 2

 دكتر برزگر )2(از هوا  راهبردهاي نمونه برداري 29/6/99 3

 دكتر برزگر حمل و نقل و نگهداري نمونه هاو) 3(راهبردهاي نمونه برداري از هوا  5/7/99 4

 دكتر برزگر معرفي مدار نمونه برداري و اجزاي آن 12/7/99 5

 دكتر برزگر آشنايي با انواع روشهاي نمونه برداري پسيو 19/7/99 6

  –تعطيل رسمي  26/7/99 7

 1آشنايي بسترهاي جاذب سطحي  - )اكتيو(نمونه برداري ديناميك آشنايي روشهاي 

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر 2آشنايي با بسترهاي جاذب سطحي  3/8/99 8

 دكتر برزگر آشنايي با بسترهاي جاذب مايع  10/8/99 9

 دكتر برزگر آشنايي با وسايل قرائت مستقيم جهت نمونه برداري از گازها و بخارات  17/8/99  10

 دكتر برزگر روشها و وسايل نمونه برداري از گازهاي قابل اشتعال و انفجار  24/8/99  11

 دكتر برزگر )1( نمونه برداري از آئروسل هاروشها و وسايل   1/9/99  12

 دكتر برزگر )2(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل   8/9/99  13

 دكتر برزگر )3(آئروسل ها  نمونه برداري ازروشها و وسايل   15/9/99  14

 دكتر برزگر )4(نمونه برداري از آئروسل ها روشها و وسايل   22/9/99  15

 دكتر برزگر و بيوآئروسلها روشها و وسايل نمونه برداري از سطوح  29/9/99  16

 دكتر برزگر امتحان پايان ترم    17

  

  


