
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

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

 11-11چهارشنبه  ساعت پاسخگویی به سوالات فراگیر:                        عملی 1تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 دکتر هیوا حسینیمدرس:                     11 تا 11چهارشنبه رس:  زمان ارائه د

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

 

 هدف کلی درس :

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

 سه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلا

 آشنایی با روش های نمونه برداری هوا .1

 آشنایی با کالیبراسیون و انواع آن ها .1

 اندازه گیری پارامترهای هواشناسی .3

 آشنایی با روش های تر و خشک نمونه برداری .1

 اندازه گیری ذرات در هوای آزاد و محیط داخل .5

 هوای آزاد SO2اندازه گیری میزان  .1

 هوای آزاد NO2ی میزان اندازه گیر .7

 هوای آزاد  VOCاندازه گیری  .8

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هدف کلی جلسه اول:

 آشنایی با روش های نمونه برداری هوا

 ول:اهداف ویژه جلسه ا

 یات محل نمونه برداریصآشنایی با خصو

 آشنایی با محل های نمونه برداری و استانداردهای آن

 در پایان دانشجو قادر باشد

 .خصویات محل نمونه برداری مناسب را ذکر نماید

 بتواند در اندازه گیری های محیطی محل نمونه برداری مناسب را تعیین نماید.

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 آشنایی با کالیبراسیون و انواع آن ها

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 انواع کالیبراسیون را بشناسد.

 آشنایی با بطری ماریوتی 

 آشنایی با لوله پیتوت

 خشک ز مترگاآشنایی با 

 آشنایی با گاز متر تر

 آشنایی با انواع روتامتر

 

 در پایان دانشجو قادر باشد



 انواعغ کالیبراسیون را نام ببرد و کاربرد هرکدام را بداند.

 کار کند.با بطری ماریوتی  بتواند

 کار کند. با لوله پیتوتبتواند 

 کالیبراسیون انجام دهد. خشک ز مترگابا  بتواند 

 کالیبراسیون انجام دهد با گاز متر تر بتواند

 کار کند. با انواع روتامتر بتواند

 

 : سوم هدف کلی جلسه

 اندازه گیری پارامترهای هواشناسی

 :سوماهداف ویژه جلسه 

  مومترترآشنایی 

 آشنایی با بادسنج

 آشنایی با رطوبت سنج

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند جهت ، و سرعت باد را تعیین نماید

 بتواند دما و رطوبت نسبی هوا را اندازه گیری نماید.

 

 :چهارم هدف کلی جلسه

 آشنایی با روش های تر و خشک نمونه برداری

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 تر روش های نمونه برداری آشناییبا 

 آشنایی با روش های نمونه برداری خشک

 در پایان دانشجو قادر باشد

 هوا را نمونه برداری نمایدبا استفاده از روش نمونه برداری خشک آلاینده های مرتبط 

 هوا را نمونه برداری نمایدآلاینده های مرتبط  تربا استفاده از روش نمونه برداری 

 

 :پنجم هدف کلی جلسه

 اندازه گیری ذرات در هوای آزاد و محیط داخل

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 روش وزنی سنجش ذراتآشنایی با

 EPAMآشنایی با دستگاه 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند غلظت ذرات هوا را محاسبه نماید

 PM10و  PM1 ،PM2.5ر سه طبقه غلظت ذرت هوا را در محیط های مختلف د EPAMبتواند با استفاده از دستگاه 

 اندازه گیری نماید

 

 

 :ششم هدف کلی جلسه

 هوای آزاد SO2اندازه گیری میزان 

 :ششماهداف ویژه جلسه 



 انواع روش های سنجش دی اکسید سولفور هواآشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اندازه گیری نماید ار ی تر میزان دی اکسید سولفور هوابتواند با استفاده از روش شیمیای

 

 :هفتم هدف کلی جلسه

 هوای آزاد NO2ی میزان اندازه گیر

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 هوا نیتروژنانواع روش های سنجش دی اکسید آشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اندازه گیری نماید ار هوا نیتروژنبتواند با استفاده از روش شیمیایی تر میزان دی اکسید 

 

 :هشتم هدف کلی جلسه

 هوای آزاد  VOCاندازه گیری 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 .ها VOCنواع روش های اندازه گیری اآشنایی با 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 هوا را اندازه گیری نماید VOCبتواند با استفاده از دستگاه های قرائت مستقیم میزان 

 

 

 منابع:
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 روش تدریس:

 سخنرانی -1

 حل مسئله و تمرین -1

 کار عملی -3

 وسایل آموزشی :

 تخته وایت برد -1

 روژکتورپ -1

 

 سنجش و ارزشیابی 

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

 یکلاس جلساتتمامی  11 کتبی و شفاهی کوئیز

 - - - - ترمآزمون میان 

 - - 81 یکتب امتحان آزمون پایان ترم

 - - 11در  مشارکتحضور فعال در 



 سوال و جواب کلاس

 

 دانشجو:مقررات کلاس و انتظارات از 

 مقررات آزمایشگاه را رعایت نماید -1

 حضور دانشجو در کلاس قبل از استاد. -1

 حضور دانشجو در کلاس تا مدت زمان مقرر. -3

 رعایت موارد اخلاقی -1

 

 

 

 

 دانشکده: EDOو امضای مسئولنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام 

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

                          

 

 آلودگی هوا جدول زمانبندی درس  

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  
 اول جلسه

 آشنایی با روش های نمونه برداری هوا .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 دومجلسه  1
 آشنایی با کالیبراسیون و انواع آن ها .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 سومجلسه  3
 اندازه گیری پارامترهای هواشناسی .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 چهارمجلسه  1
 آشنایی با روش های تر و خشک نمونه برداری .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 پنجمجلسه  5
 اندازه گیری ذرات در هوای آزاد و محیط داخل .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 ششمجلسه  1
 هوای آزاد SO2اندازه گیری میزان  .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 هفتملسه ج 7
 هوای آزاد NO2ی میزان اندازه گیر .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 هشتمجلسه  8
 هوای آزاد  VOCاندازه گیری  .1

 

 دکتر هیوا حسینی

 

 
  


