
 

  
  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  طرح درس
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  بهداشت دانشكده

  گروه مهندسي بهداشت حرفه اي

  ٩٩-٤٠٠نيمسال دوم  :تاريخ      مباني كنترل آلودگي هوا                                                           عنوان درس :

  ٦ ترم :                                  بهداشت حرفه اي پيوستهدانشجويان كارشناسي  مخاطبان:

             ١٠-١٢شنبه ها  ساعت مان ارائه درس:  ز                       واحد نظري                                                            ٢ تعدادواحد:

بر برزگر                                         دكتر اك مدرس:            تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هو ا                                 س پيش نياز:ودر

  

  هدف كلي درس :

  آشنايي با روشهاي مختلف كاهش تراكم آالينده هاي هوا و ميزان مواجهه

  

  جلسات : (جهت هر جلسه يك هدف) هداف كليا
 آشنايي با طرح درس مباني كنترل آلودگي هوا و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت . -١

 مقدمه و كليات كنترل آلودگي هوا -٢

 )١راههاي كنترل آلودگي هوا ( -٣

 )٢راههاي كنترل آلودگي هوا ( - ٤

  )٣اههاي كنترل آلودگي هوا (ر -٥

 تهويه ترقيقي -تهويه طبيعي  -٦

 مطبوع و تهويه موضعيتهويه  -٧

 انواع فن يا هواكش -٨

 انواع هودها -٩

 )١( سيستم هاي پاالينده -١٠

 )٢( سيستم هاي پاالينده -١١

 )٣( سيستم هاي پاالينده -١٢

 )٤( سيستم هاي پاالينده -١٣

 )٥( سيستم هاي پاالينده -١٤

 وسايل حفاظت تنفسي -١٥
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  :جلسه اول
  وزارت و سرفصل ارائه شده از سوي مباني كنترل آلودگي هواآشنايي با طرح درس :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 طرح درس طراحي تهويه صنعتي را شرح دهد. -١

 سرفصل ارائه شده از سوي وزارت را بيان كند. -٢

  

  دوم:جلسه 
  مقدمه و كليات كنترل آلودگي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 آلودگي هوا در محيط هاي باز و بسته را تعريف كند. -١

 تركيبات موجود در هوا را بيان كند. -٢

 ضرورت كنترل آلودگي هوا را بيان كند. -٣

 راههاي كنترل آلودگي هوا را نام ببرد. -٤

 روشهاي فني كنترل آلودگي هوا (كنترل در منبع توليد آلودگي) را نام ببرد. -٥

 آلودگي هوا را بيان كند و مثالهايي از آن را بنويسد. جايگزيني مواد و نقش آن در كنترل -٦

  

  سوم:جلسه 
  )١راههاي كنترل آلودگي هوا (:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 تغيير فرايند و تكنولوژي و نقش آن را در كنترل آلودگي هوا بيان كند و براي آن مثالهايي بزند. -١

 يك راه كنترلي بيان كند.احاطه پروسه را بعنوان  -٢

 جداسازي پروسه از لحاظ زمان و مكان را بعنوان يك راه كنترلي بيان كند. -٣

 روش مرطوب كردن را بعنوان يك راه كنترلي بيان كند. -٤

 سيستم تهويه ترقيقي را بعنوان يك راه كنترلي بيان كند. -٥
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  چهارم:جلسه 
  )٢راههاي كنترل آلودگي هوا (: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 سيستم تهويه موضعي را بعنوان يك راه كنترلي بيان كند. -١

 مزاياي استفاده از سيستم تهويه موضعي را بيان كند. -٢

 تعمير و نگهداري صحيح  از سيستم هاي كنترل كننده  و نقش آن در كنترل تراكم آلودگي ها را بيان كند. -٣

 برد.كنترل آلودگي هوا (كنترل در واسطه بين شخص و منبع توليد آلودگي) را نام بروشهاي مديريتي و اجرايي  -٤

 نظافت عمومي و نقش آن در كنترل تراكم آلودگي ها را بيان كند. -٥

 نحوه تأثير تهويه عمومي (تهويه ترقيقي) را در كنترل آلودگي ها بيان كند. -٦

  

  پنجم:جلسه 
  )٣راههاي كنترل آلودگي هوا (: هدف كلي 

  :داف ويژهاه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 استفاده از افزايش فاصله در كاهش ميزان دريافت آلودگي توسط فرد دريافت كننده را بيان كند. -١

 تأثير مانيتورينگ هواي عمومي كارگاهها را در بحث كنترل آلودگي هوا بيان كند. -٢

 آلودگي را نام ببرد.راههاي كنترل تراكم آلودگي از طريق فرد دريافت كننده  -٣

 نقش آموزش كاركنان در كاهش تراكم آلودگي را بيان كند. -٤

 نقش استفاده از سيستم چرخشي در كاهش تراكم آلودگي را بيان كند. -٥

 نقش احاطه كارگر در كاهش تراكم آلودگي را بيان كند. -٦

 نقش مانيتورينگ فردي در كاهش تراكم آلودگي را بيان كند. -٧

 م حفاظت فردي در كاهش ميزان تماس با آلودگي را بيان كند.نقش استفاده از لواز -٨

 نقش نگهداري از لوازم حفاظت فردي در كاهش ميزان تماس با آلودگي را بيان كند. -٩

 نقش متخصص بهداشت حرفه اي در كنترل آلودگي هوا را بيان كند. -١٠

 

  ششم:جلسه 
  تهويه ترقيقي -تهويه طبيعي  :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع تهويه و تقسيم بندي آن را بيان كند. -١
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

 تهويه طبيعي را در محيطهاي باز و بسته توصيف كند. -٢

 محاسبات مربوط به تهويه طبيعي را انجام دهد. -٣

 سيستم تهويه ترقيقي را بيان كند. -٤

 غلظت آالينده را در سيستم تهويه ترقيقي برآورد كند. -٥

 الينده در سيستم تهويه ترقيقي را پس از قطع توليد آالينده برآورد كند.پاك سازي آ -٦

  

  هفتم:جلسه 
  تهويه مطبوع و تهويه موضعي:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 كاربرد سيستم تهويه مطبوع را بيان كند. -١

 اجزاي اصلي سيستم تهويه موضعي را نام ببرد.   -٢

 سيستم تهويه موضعي را بصورت اجمالي بيان كند.كاربرد اجزاي  -٣

 فشار هوا را تعريف كند. -٤

 انواع فشارها را نام ببرد. -٥

 فشار استاتيك را تعريف كرده و نحوه اندازه گيري آن را بيان كند. -٦

 فشار سرعت را تعريف كرده و نحوه اندازه گيري آن را بيان كند. -٧

 آن را بيان كند. فشار سرعت را تعريف كرده و نحوه اندازه گيري -٨

 روابط بين فشار كل، فشار سرعت و فشار استاتيك را بنويسد. -٩

 سرعت جريان هوا در داخل كانال را با استفاده از فشار سرعت در داخل كانال محاسبه كند. -١٠

 دبي هواي عبوري در داخل كانال را با استفاده از سرعت جريان هوا در داخل كانال محاسبه كند. -١١

 

  :مهشتجلسه 
  انواع فن يا هواكش:كلي  هدف

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 كاربرد هواكش يا فن را بيان كند. -١

 انواع فن ها يا هواكش ها را نام ببرد. -٢

 فنهاي محوري يا اكسيال را توصيف كرده انواع آن را نام ببرد. -٣

 انواع فنهاي اكسيال را توصيف كند. -٤

 كند.فنهاي سانتريفوژي را توصيف  -٥
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

 كاربرد فنهاي مخصوص را بيان كند. -٦

 تخليه كننده هاي هوا را توصيف كند. -٧

 توان پره فن يا هواكش را محاسبه كند. -٨

  

  :منهجلسه 
  انواع هودها :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 اصول كلي طراحي هود را بيان كند. -١

 بيان كند.انواع هودها و طبقه بندي آنها را  -٢

 دبي مورد نياز در هركدام از انواع هودها را محاسبه كند. -٣

 

  :مدهجلسه 
  )١( سيستم هاي پاالينده: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع سيستمهاي پاالينده را نام ببرد. -١

 نقش و كاربرد سيستمهاي پاالينده در تهويه موضعي را بيان كند. -٢

 رسوب دهي را توصيف كرده موارد كاربرد آن را بيان كند و محاسبات مربوط به آن را انجام دهد.اتاقك  -٣

 

  يازدهم:جلسه 
  )٢( سيستم هاي پاالينده: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع سيكلون ها را نام ببرد. -١

 كاربرد سيكلون را در سيستم تهويه موضعي بيان كند. -٢

 شكل سيكلون را رسم كند. -٣

 اصول كار سيكلون را توضيح دهد. -٤

 ابعاد استاندارد يك سيكلون را بيان كند. -٥

 نقطه برش در سيكلون را تعريف كرده و محاسبات مربوط به آن را انجام دهد. -٦

 راندمان جمع آوري سيكلون را محاسبه كند. -٧
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  :مدوازدهجلسه 
 )٣( سيستم هاي پاالينده: هدف كلي 

  :ويژهاهداف 
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع اسكرابرها را نام ببرد. -١

 كاربرد اسكرابرها را در سيستم تهويه موضعي بيان كند. -٢

 شكل اسكرابر را ترسيم كند. -٣

 اصول كار يك اسكرابر را بيان كند. -٤

 اسكرابر تر را توصيف كرده نحوه كاركرد آن را بيان كند. -٥

 اسكرابر را انجام دهد.محاسبات قطر مناسب براي  -٦

 

  :مسيزدهجلسه 
 )٤( سيستم هاي پاالينده: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع فيلترها را در تهويه موضعي نام ببرد. -١

 كاربرد فيلتر ها را در تهويه موضعي بيان كند. -٢

 راندمان جمع آوري يك فيلتر را محاسبه كند. -٣

 هاوس را توصيف كند و شكل آن را رسم كند.فيلترخانه يا بگ  -٤

 
 

  چهاردهم:جلسه 
 )٥( سيستم هاي پاالينده: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 نواع سيستم هاي پاالينده مخصوص گازها و بخارات را نام ببرد.ا -١

 انواع جاذبها و نحوه عملكرد آنها در سيستم تهويه موضعي را بيان كند. -٢

 كاربرد كندانسور را در سيستم تهويه موضعي بعنوان سيستم پاالينده بيان كند. -٣
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  :مپانزدهجلسه 
  وسايل حفاظت تنفسي: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 نواع لوازم حفاظت تنفسي را نام ببرد.ا -١

 انواع ماسكها را توصيف كرده و كاربرد هركدام را بيان كند. -٢

  

  منابع:

 آلودگي هوا -١

 .جعفري، دكتر  تهويه صنعتي -٢

 تهويه صنعتي، مهندس اميرحسين متين. -٣

4. Industrial Ventilation Manual (ACGIH). 
5.Design of Industrial Ventilation System (Alden, John Leslie). 

  

  

  روش تدريس:
  

ه ي، سامانترم به صورت حضوري و مجازي (تلفنبوده وپرسش و پاسخ در طول  (مجازي)  آموزش به صورت سخنراني
    ٠زاد مي باشدآنويد، اسكايپ و  ... )، 

  

  وسايل آموزشي :

  سامانه نويد
  سنجش و ارزشيابي 

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

  -  -  -  -  كوئيز

  -  -  -  -  ترم آزمون ميان 

      %٩٠  ي(كتبي)ريحتش  پايان ترمآزمون 

پروژه درسي (مثل 

  ترجمه متون و ...)

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   %١٠

  امتحانات

-  

  
  قررات كالس و انتظارات از دانشجو:م

 تكاليفد و يد بزندانشجو بايستي در تاريخ مقرر مطالب درسي را دانلود كرده و مطالعه نمايد و تيك مطالعه شد را در سامانه نو

  تعيين شده را در موعد مقرر انجام داده در سامانه بارگذاري نمايد.
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  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

 مباني كنترل آلودگي هوا جدول زمانبندي درس

  روز و ساعت جلسه :برحسب 
  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دكتر برزگر ت وزارو سرفصل ارائه شده از سوي مباني كنترل آلودگي هوا شنايي با طرح درس آ ٤/١١/٩٩ ١

 دكتر برزگر مقدمه و كليات كنترل آلودگي هوا ١١/١١/٩٩ ٢

 دكتر برزگر )١راههاي كنترل آلودگي هوا ( ١٨/١١/٩٩ ٣

 دكتر برزگر )٢راههاي كنترل آلودگي هوا ( ٢٥/١١/٩٩ ٤

 دكتر برزگر )٣راههاي كنترل آلودگي هوا ( ٢/١٢/٩٩ ٥

 دكتر برزگر تهويه ترقيقي -تهويه طبيعي  ٩/١٢/٩٩ ٦

 دكتر برزگر تهويه مطبوع و تهويه موضعي ١٦/١٢/٩٩ ٧

 دكتر برزگر انواع فن يا هواكش ٢٢/١٢/٩٩ ٨

 دكتر برزگر انواع هودها ١٤/١/٤٠٠ ٩

 دكتر برزگر )١( سيستم هاي پاالينده ٢١/١/٤٠٠  ١٠

 دكتر برزگر )٢( سيستم هاي پاالينده  ٢٨/١/٤٠٠  ١١

 دكتر برزگر )٣( پااليندهسيستم هاي   ٤/٢/٤٠٠  ١٢
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