
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 کارشناسی پیوسته بهداشت محیط 5ترم  مخاطبان:                                    آلودگی هواعنوان درس : 

 41-41چهارشنبه  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:                       نظری 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 دکتر هیوا حسینیمدرس:                     42 تا 41چهارشنبه زمان ارائه درس:  

 اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت، مکانیک سیالاتدرس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 آشنایی با آلوده کنندههای هوا، منابع انتشار، اثرات آنها، روش های نمونه برداری و آزمایش

 هدف( هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یکا

 آشنایی با نحوه تدریس و ارزیابی درس آلودگی هوا و یادگیری لایه های مختلف اتمسفری و خصوصیات آنها .4

یادگیری تعریف آلودگی هوا و تاریخچه آلودگی هوا، طبقه بندی های مختلف آلودگی هوا، ترکیب هوا و آلاینده  .2

 های ذره ای

ه های گازی موجود در اتمسفر، قوانین گازها، اثرات آلاینده های یادگیری اثرات آلاینده های ذره ای، انواع آلایند .3

 گازی و منابع انتشار آلایند ها.

 یادگیری نحوه محاسبه سرعت نه نشینی و سرنوشت نهایی آلاینده های گازی و ذره ای .1

بن و نحوه یادگیری اثرات آلایندههای ذره ای بر میدان دید و نحوه محاسبه آن و آشنایی بر اثرات منوکسید کر .5

 COHbمحاسبه 

 یادگیری نحوه کنترل آلاینده های ذره ای .1

 یادگیری نحوه کنترل آلاینده های گازی .7

 یادگیری اثر وسایل نقلیه موتوری بر کیفیت هوا  و کنترل آن .8

 یادگیری اثرات جهانی آلودگی هوا .9

 یادگیری پدیده گرمایش زمین و عوامل موثر بر آن .41

 ایی و کاهش لایه ازنآشنایی با واکنش های فوتوشیمی .44

 آشنایی با پروتوکول ها و کنوانسیون های آلودگی هوا و قوانین مربوطه .42

 آشنایی با آلودگی هوای داخل ساختمان و روشهای کنترل آن. .43

 یادگیری انتشار آلاینده ها در جو ، پایداری هوا و حرکت عمودی ستون دود. .41

 ، گیاهان و اشیاءآشنایی با اثرات  آلاینده های هوا برسلامت  انسان  .45

 شاخص های کیفیت هوا و نحوه محاسبه آنها .41

 جمع بندی مطالب و رفع اشکال .47

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:

 آشنایی با نحوه تدریس و ارزیابی درس آلودگی هوا و یادگیری لایه های مختلف اتمسفری و خصوصیات آنها

 اهداف ویژه جلسه اول:

 نواع لایه های اتمسفری ا

 خصوصیات دمایی لایه های اتمسفری 

 نقش لایه های اتمسفری را در پدیده آلودگی هوا و حفاظت از موجودات زنده 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع لایه های اتمسفری را ذکر نماید.



 خصوصیات دمایی لایه های اتمسفری را بیان نماید.

 در پدیده آلودگی هوا و حفاظت از موجودات زنده ذکر نماید. نقش لایه های اتمسفری را

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 یادگیری تعریف آلودگی هوا و تاریخچه آلودگی هوا، طبقه بندی های مختلف آلودگی هوا، ترکیب هوا و آلاینده های ذره ای.

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 تعریف آلودگی هوا 

 روند تاریخی آلودگی هوا آشنایی 

 طبقه بندی های مختلف آلودگی هوا یادگیری 

 اهمیت آلاینده های ذره ای  آشنایی با

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف نماید. آلودگی هوا

 روند تاریخی آلودگی هوا را بازگو نماید.

 طبقه بندی های مختلف آلودگی هوا را ذکر کند.

 اهمیت آلایند ها ی ذره ای را توضیح دهد. 

 

 : سوم کلی جلسه هدف

اثرات آلاینده های گازی و قوانین گازها، یادگیری اثرات آلاینده های ذره ای، انواع آلاینده های گازی موجود در اتمسفر، 

 منابع انتشار آلایند ها.

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 منابع انتشار آلاینده های ذره ای و گازی آشنایی با 

 انواع آلاینده های گازی یادگیری 

 قوانین گازها و نحوه تبدیل دما و فشار آشنایی با 

 اثرات آلاینده های مختلف را بر انسان و گیاهان و اشیا آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 منابع انتشار آلاینده های ذره ای و گازی را ذکر نماید.

 انواع آلاینده های گازی را توضیح دهد.

 ا و فشار را بیان نماید.قوانین گازها و نحوه تبدیل دم

 اثرات آلاینده های مختلف را بر انسان و گیاهان و اشیا ذکر نماید.

 

 :چهارم هدف کلی جلسه

 یادگیری نحوه محاسبه سرعت نه نشینی و سرنوشت نهایی آلاینده های گازی و ذره ای

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 ن استوکس واصول استفاده از قانیادگیری 

 تصحیح قانون استوکس در شرایط مختلف  نحوهیادگیری 

 ره ای ذسرعت ته نشینی آلاینده های  یادگیری نحوه محاسبه

 سرنوشت نهایی دی اکسید سولفور در اتمسفر آشنایی با 

 سرنوشت نهایی دی اکسید نیتروژه در اتمسفر آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد



 ن استوکس را بداند.واصول استفاده از قان

 .را بداندنحوه تصحیح قانون استوکس در شرایط مختلف 

 ره ای را محاسبه نماید.ذبتواند سرعت ته نشینی آلاینده های 

 سرنوشت نهایی دی اکسید سولفور را در اتمسفر ذکر نماید.

 .کر نمایدذسرنوشت نهایی دی اکسید نیتروژه را در اتمسفر 

 

 :پنجم هدف کلی جلسه

ای ذره ای بر میدان دید و نحوه محاسبه آن و آشنایی بر اثرات منوکسید کربن و نحوه محاسبه یادگیری اثرات آلایندهه
COHb 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 عمق میدان دید آشنایی با 

 محاسبه میدان دید را بر اساس غلظت ذرات یادگیری 

 در خون  COHbمحاسبه درصد یادگیری 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 یدان دید را تعریف نماید.بتواند عمق م

 بتواند میدان دید را بر اساس غلظت ذرات محاسبه نماید.

 در خون باشد. COHbقادر به محاسبه درصد 

 

 :ششم هدف کلی جلسه

 یادگیری نحوه کنترل آلاینده های ذره ای

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 مکانیسم های حذف آلاینده های ذره ای آشنایی با 

 ستگاه های کنترل ذرات انواع دآشنایی با 

 اصول کار دستگاه های کنترل ذرات آشنایی با 

 ف مورد نیاز و قطر ذره ذانتخاب دستگاه کنترل ذرات میزان بر اساس حیادگیری 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند مکانیسم های حذف آلاینده های ذره ای را ذکر نماید.

 اید.ذکر نمانواع دستگاه های کنترل ذرات را 

 اصول کار دستگاه های کنترل ذرات را بازگو کند.

 ف مورد نیاز و قطر ذره دستگاه کنترل ذرات را پیشنهاد دهد.ذبتواند بر اساس شرایط، میزان ح

 

 :هفتم هدف کلی جلسه

 یادگیری نحوه کنترل آلاینده های گازی 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 ی مکانیسم های حذف آلاینده های گازآشنایی با 

 انواع دستگاه های کنترل آلاینده های گازیآشنایی با 

 روش های مختلف سولفورزدایی.آشنایی با 

   NOxروش های مختلف کنترل آلاینده های آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد



 مکانیسم های حذف آلاینده های گازی.

 گازیدستگاه های کنترل آلاینده های 

 یی روش های مختلف سولفورزدا

   NOxروش های مختلف کنترل آلاینده های 

 

 :هشتم هدف کلی جلسه

 یادگیری اثر وسایل نقلیه موتوری بر کیفیت هوا  و کنترل آن 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 منابع انتشار آلاینده ها در وسایط نقلیه.آشنایی با 

 نوع آلاینده های منتشره را بر اساس نوع سوخت مصرفی 

 یه موتوری مختلف را بر کیفیت هوا اثرات وسایل نقل

 روش های مختلف کنترل آلاینده های منتشره از وسایط نقلیه موتوری 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 منابع انتشار آلاینده ها را در وسایط نقلیه ذکر نماید.

 نوع آلاینده های منتشره را بر اساس نوع سوخت مصرفی بیان کند.

 ری مختلف را بر کیفیت هوا ذکر نماید.اثرات وسایل نقلیه موتو

 روش های مختلف کنترل آلاینده های منتشره از وسایط نقلیه موتوری را توضیح دهد.

 

 :نهم هدف کلی جلسه

 یادگیری اثرات جهانی آلودگی هوا

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 انواع اثرات جهانی آلودگی هوا آشنایی با 

 باران اسیدی یادگیری تعریف 

 اثرات باران اسیدی بر محیط زیست  یادگیری

 عوامل پدید آورنده باران اسیدی آشنایی با 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع اثرات جهانی آلودگی هوا را ذکر نماید. 

 باران اسیدی را توضیح دهد.

 اثرات باران اسیدی بر محیط زیست را توضیح دهد.

 د.عوامل پدید آورنده باران اسیدی را ذکر نمای

 

 : دهم هدف کلی جلسه

 نه گرمایش زمین و عوامل موثر بر آیادگیری پدید

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 عوامل پدید آورنده گرمایش زمین.آشنایی با 

 اثرات پدیده گرمایش زمین بر محیط زیست یادگیری 

 محاسبه پتانسیل گرمایش جهانی.یادگیری 

 روش های کنترل پدیده گرمایش جهانی آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 عوامل پدید آورنده گرمایش زمین را ذکر نماید.



 اثرات پدیده گرمایش زمین بر محیط زیست را ذکر نماید.

 قادر باشد پتانسیل گرمایش جهانی را محاسبه نماید.

 .روش های کنترل پدیده گرمایش جهانی را بیان نماید

 

 :یازدهم هدف کلی جلسه

 های فوتوشیمیایی و کاهش لایه ازن آشنایی با واکنش

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 واکنش های مختلف فوتوشیمیایی آشنایی با 

 نحوه اثر واکنش های فوتوشیمیایی در کاهش لایه ازن یادگیری 

 آلاینده های فوتوشیمیایی هوا آشنایی با 

 نحوه کنترل آلاینده های فوتوشیمیایی هوا آشنایی با 

 پتانسیل کاهش لایه ازن  محاسبهیادگیری 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 واکنش های مختلف فوتوشیمیایی را ذکر نماید.

 نحوه اثر واکنش های فوتوشیمیایی در کاهش لایه ازن را بیان نماید.

 آلاینده های فوتوشیمیایی هوا را بیان نماید.

 نحوه کنترل آلاینده های فوتوشیمیایی هوا را توضیح دهد.

 .به محاسبه پتانسیل کاهش لایه ازن باشد قادر

 

 :دوازدهم هدف کلی جلسه

 آشنایی با پروتوکول ها و کنوانسیون های آلودگی هوا و قوانین مربوطه

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 کنوانسیون های مرتبط با گرمایش زمین آشنایی با 

 ن کنوانسیون ها و پروتوکل های مرتبط با کاهش لایه ازآشنایی با 

 قوانین مرتبط با آلودگی هوا در ایران و جهان آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 کنوانسیون های مرتبط با گرمایش زمین را بیان نماید.

 کنوانسیون ها و پروتوکل های مرتبط با کاهش لایه ازن را ذکر نماید.

 قوانین مرتبط با آلودگی هوا در ایران و جهان را بیان نماید.

 

 :سیزدهم هدف کلی جلسه

 آشنایی با آلودگی هوای داخل ساختمان و روشهای کنترل آن.

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 اهمیت آلودگی داخل هوای ساختمان یادگیری 

 های مسوول در آلودگی هوای داخل ساختمان. مهمترین آلایندهآشنایی با 

 هوای داخل ساختمان نحوه کنترل و جلوگیری از انتشار آلاینده های یادگیری 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اهمیت آلودگی داخل هوای ساختمان را بیان نماید. 

 مهمترین آلایندههای مسوول در آلودگی هوای داخل ساختمان را ذکر نماید.

 نحوه کنترل و جلوگیری از انتشار آلاینده های هوای داخل ساختمان را بیان نماید.



 

 :دهمچهار هدف کلی جلسه

 پایداری هوا و حرکت عمودی ستون دود. ،یادگیری انتشار آلاینده ها در جو 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 موارد موثر بر انتشار آلاینده ها در اتمسفر آشنایی با 

 پایداری هوا آشنایی با 

 انواع حالات پایداری هوا آشنایی با 

 انواع حرکت ستون دود آشنایی با 

 در باشددر پایان دانشجو قا

 موارد موثر بر انتشار آلاینده ها در اتمسفر را ذکر نماید.

 پایداری هوا را توضیح دهد.

 انواع حالات پایداری هوا را توضیح دهد.

 انواع حرکت ستون دود را توضیح دهد.

 

 پانزدهم هدف کلی جلسه

 های هوا برسلامت  انسان ، گیاهان و اشیاء آشنایی با اثرات  آلاینده

 یژه جلسه اول:اهداف و

 اثرات آلایند های گازی بر انسان یادگیری 

 اثرات آلاینده های ذره ای را بر انسان آشنایی با 

  لاینده های ذره ای را بر اشیااثرات آیادگیری 

 اثرات آلاینده های ذره ای و گازی را بر گیاهان یادگیری 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ان را توضیح دهداثرات آلایند های گازی بر انس

 اثرات آلاینده های ذره ای را بر انسان توضیح دهد .

 اثرات آلاینده های ذره ای را بر اشیا ذر نماید.اثرات آلاینده های گازی را بر اشیا ذکر نماید.

 اثرات آلاینده های ذره ای و گازی را بر گیاهان توضیح دهد .

 

 شانزدهم هدف کلی جلسه

 حوه محاسبه آنهاشاخص های کیفیت هوا و ن

 اهداف ویژه جلسه اول:

 یادگیری انواع شاخص های کیفیت هوا

 محاسبه آنو نحوه  AQIآشنایی با 

 و نحوه محاسبه آن PSIآشنایی با 

 AQIیادگیری نحوه گزارش 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع شاخص های کیفیت هوا بشناسد.

AQI .و نحوه محاسبه آن را بداند 

 PSI محاسبه آن را بداند. و نحوه 

 را بداند. AQIنحوه گزارش 

 

 هفدهم هدف کلی جلسه
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 آلودگی هوا جدول زمانبندی درس  

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

4  
 اول سهجل

شنایی با نحوه تدریس و ارزیابی درس آلودگی هوا و 

 یادگیری لایه های مختلف اتمسفری و خصوصیات آنها

 دکتر هیوا حسینی

2 
 دومجلسه 

یادگیری تعریف آلودگی هوا و تاریخچه آلودگی هوا، 

طبقه بندی های مختلف آلودگی هوا، ترکیب هوا و 

 آلاینده های ذره ای

 دکتر هیوا حسینی

3 
 سومجلسه 

یادگیری اثرات آلاینده های ذره ای، انواع آلاینده های 

گازی موجود در اتمسفر، قوانین گازها، اثرات آلاینده 

 های گازی و منابع انتشار آلایند ها.

 دکتر هیوا حسینی

 چهارمجلسه  1
یادگیری نحوه محاسبه سرعت نه نشینی و سرنوشت 

 نهایی آلاینده های گازی و ذره ای

 هیوا حسینی دکتر

5 
 پنجمجلسه 

یادگیری اثرات آلایندههای ذره ای بر میدان دید و 

نحوه محاسبه آن و آشنایی بر اثرات منوکسید کربن و 

 COHbنحوه محاسبه 

 دکتر هیوا حسینی

 دکتر هیوا حسینی یادگیری نحوه کنترل آلاینده های ذره ای ششمجلسه  1

 دکتر هیوا حسینی ده های گازییادگیری نحوه کنترل آلاین هفتمجلسه  7

 هشتمجلسه  8
یادگیری اثر وسایل نقلیه موتوری بر کیفیت هوا  و 

 کنترل آن

 دکتر هیوا حسینی

 دکتر هیوا حسینی یادگیری اثرات جهانی آلودگی هوا نهمجلسه  9

 دکتر هیوا حسینی یادگیری پدیده گرمایش زمین و عوامل موثر بر آن دهمجلسه  41

 دکتر هیوا حسینی آشنایی با واکنش های فوتوشیمیایی و کاهش لایه ازن ازدهمیجلسه  44

 دوازدهمجلسه  42
آشنایی با پروتوکول ها و کنوانسیون های آلودگی هوا 

 و قوانین مربوطه

 دکتر هیوا حسینی

 سیزدهمجلسه  43
آشنایی با آلودگی هوای داخل ساختمان و روشهای 

 کنترل آن.

 دکتر هیوا حسینی

 چهاردهمجلسه  41
یادگیری انتشار آلاینده ها در جو ، پایداری هوا و 

 حرکت عمودی ستون دود.

 دکتر هیوا حسینی

45 
 

 پانزدهمجلسه 
آشنایی با اثرات  آلاینده های هوا برسلامت  انسان ، 

 گیاهان و اشیاء

 دکتر هیوا حسینی

 تر هیوا حسینیدک شاخص های کیفیت هوا و نحوه محاسبه آنها شانزدهمجلسه  41

 دکتر هیوا حسینی جمع بندی مطالب و رفع اشکال هفدهمجلسه  47

 

 
  


