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

  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:                 تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا                   عنوان درس :

  ٤ ترم : دانشجويان كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي                 مخاطبان:

  ٨ -١٠ت شنبه ها  ساعزمان ارائه درس:                     واحد عملي)           ١واحد تئوري،  ٢واحد ( ٣ تعدادواحد:

               )%٥٠تر فريبرز اميدي () ، دك%٥٠(دكتر اكبر برزگرمدرس:                  مباني نمونه برداري از آالينده هاي هوا    س پيش نياز:ودر

  

  هدف كلي درس :

  توانايي سنجش كمي تراكم آالينده هاي هوا به منظور ارزيابي ريسك هاي شيميايي 

  

  هداف كلي جلسات : (جهت هر جلسه يك هدف)ا
 آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت -١

  ١روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها   -٢

  ٢آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها  -٣

  كاليبراسيون -٤

  ١دستگاه هاي قرائت مستقيم -٥

  ٢دستگاه هاي قرائت مستقيم -٦

  غبار به روش ميكروسكوپيكشمارش ذرات گرد و ، تعيين سايز و نمونه برداري -٧

  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر -٨

 و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRآشنايي با اسپكتروفتومتري  -٩

 ١آشنايي با انواع كروماتوگرافي و آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا  -١٠

 ٢آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا  -١١

  آشنايي با كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال -١٢

 آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي -١٣

  آشنايي با جذب اتمي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا -١٤

  ساعت،  ٨حدود مجاز تماس شغلي در شيفتهاي معمولي و شيفتهاي بيش از  -١٥

  حدود آستانه مجاز ذرات باتوجه به سايز آنها -١٦

  

   



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

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

 

  جلسه اول 
  آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. نمونه هاي هواو ارزشيابي طرح درس تجزيه  -١

  سرفصل دروس را بداند. -٢

 

  جلسه دوم:
  ١روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  روشهاي مختلف آماده سازي نمونه هاي  ذرات جمع آوري شده بر روي بسترهاي جامد را نام ببرد. -١

  شرح دهد.) را Gravimetricروش توزين (-٢

  توضيح دهد.را  شستشوي فيلتر روش -٣

  .شفاف كردن فيلترها را توضيح دهد روش -٤

  

  جلسه سوم:
  ٢آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  روش سوزاندن خشك را توضيح دهد. -١

  مرطوب را شرح دهد.روش سوزاندن  -٢

  شرح دهد.را  روش قرائت مستقيم ذرات -٣

  هاي آماده سازي نمونه هاي گازها و بخارات را بداند. روش -٤

  آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري شده برروي فيلتر را بداند. روش -٥

  آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري شده توسط ايمپينجرها را بداند. روش -٦

  آماده سازي نمونه هاي گازيا بخار جمع آوري شده توسط جاذبهاي سطحي را بداند. روش -٧

 

  

  



  
  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:
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  اريخ ارسال :ت                           تاريخ ارسال:                                                                                           ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  

  جلسه چهارم:
  كاليبراسيون : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را توضيح دهد. راندمان جمع آوري نمونه بردارتعيين روشهاي  -١

  را بداند. تعيين ثبات و بازيافت نمونهروشهاي  -٢

  را بداند. كاليبراسيون فلو و حجمروشهاي  -٣

  را بداند. كاليبراسيون دستگاههاي قرائت مستقيمروشهاي  -٤

  

  جلسه پنجم:
  ١دستگاه هاي قرائت مستقيم:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  مزايا و معايب دستگاههاي قرائت مستقيم را بيان كند. -١

 انواع وسايل قرادت مستقيم كه براساس خواص فيزيكي و شيميايي كار مي كنند را نام ببرد. -٢

 اصول كار دستگاههاي شمارنده ذرات را بيان كند. -٣

 مستقيم توضيح دهد.خاصيت شيمي لومينانس را در دستگاه هاي قرائت  -٤

 خاصيت احتراق را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -٥

  

  جلسه ششم:
  ١دستگاه هاي قرائت مستقيم:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 كاربرد خاصيت هدايت الكتريكي را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -١

 در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. كاربرد خاصيت هدايت حرارتي را -٢

 آشكارساز يونيزاسيون شعله اي را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -٣

 كاربرد مقايسه تغيير رنگ را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -٤

 اصل انعكاس نور را در دستگاههاي قرائت مستقيم توضيح دهد. -٥

  دهد.اصول كار دتكتورتيوبها را توضيح  -٦



  
  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:
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  اريخ ارسال :ت                           تاريخ ارسال:                                                                                           ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  

  جلسه هفتم:
  شمارش ذرات گرد و غبار به روش ميكروسكوپيك، تعيين سايز و نمونه برداري:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  طرز كار ميكروسكوپ را بداند. -١

  نحوه آماده سازي نمونه ها براي بررسي هاي ميكروسكوپي را توضيح دهد و انجام دهد. -٢

  .مهم در مرحله نمونه برداري توسط فيلتر غشايي براي شمارش ذرات و همچنين تعيين سايز ذرات را بداند نكات -٣

  گراتيكول هاي چشمي و شيئي را بشناسد. -٤

  ميكروسكوپ يا بعبارتي خط كش چشمي را كاليبره كند. -٥

  شمارش ذرات را با استفاده از شبكه ويپل انجام دهد. -٦

  را انجام دهد.تعيين سايز ذرات  -٧

  

  جلسه هشتم:
  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  جزاء اصلي دستگاه اسپكتروفتومتري را نام ببرد.ا-١

  وظيفه هريك از اجزاء اصلي دستگاه اسپكتروفتومتري را شرح دهد. -٢

  منحني كاليبراسيون را توضيح دهد.نحوه ترسيم  -٣

  برانگيختگي الكتروني را بداند. -٤

 طرز محاسبه غلظت نمونه ها با استفاده از منحني كاليبراسيون را بداند. -٥

 

  جلسه نهم:
 و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRآشنايي با اسپكتروفتومتري : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  ارتعاشات مولكولي را در محدوده طيف مادون قرمز بداند.-١

  عدد موجي را محاسبه كند.-٢

  را بداند.IRنحوه خواندن طيف  -٣



  
  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:
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  اريخ ارسال :ت                           تاريخ ارسال:                                                                                           ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

  عوامل مهم در ايجاد يك طيف مادون قرمز را بداند.  -٤

  

  جلسه دهم:
 ١گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا آشنايي با انواع كروماتوگرافي وآشنايي با : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  اي دستگاه گازكروماتوگراف را بداند.جزا-١

  خصوصيات فاز متحرك و انواع آن را بيان كند. -٢

  خصوصيات محل تزريق نمونه را در گاز كروماتوگراف بيان كند. -٣

  انواع ستونها را بطور كامل توضيح دهد.فاز ثابت و  -٤

  انواع دتكتورهاي گازكروماتوگراف را نام ببرد. -٥

  را توضيح دهد.) FID(طرز كار دتكتور يونيزاسيون شعله اي  -٦

  

  جلسه يازدهم:
 ٢آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  ) را توضيح دهد.TCDطرز كار دتكتور هدايت حرارتي ( -١

  ) را توضيح دهد.ECDطرز كار دتكتور تسخير الكتروني (  -٢

  نحوه آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي گازي را توضيح دهد. -٣

  شده براي ستون را بداند. دماهاي مهم در گازكروماتوگرافي را بداند و تفاوت دماي ثابت و برنامه ريزي  -٤

  كاليبراسيون دستگاه گازكروماتوگراف را توضيح دهد. -٥

 

  جلسه دوازدهم:
 آشنايي با كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  را بداند. )HPLCي مايع با كاركرد عالي (اي دستگاه كروماتوگرافجزا-١

  را توضيح دهد.  HPLCوظايف هركدام از اجزاي دستگاه  -٢

  نحوه آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي گازي را توضيح دهد. -٣



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

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

 

  را بداند. HPLCتفاوت كروماتوگرافي مايع و  -٤

  را توضيح دهد.  HPLCكاليبراسيون دستگاه  -٥

  

  جلسه سيزدهم:
  آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  انواع كروماتوگرافي صفحه اي را نام ببرد. -١

 فازهاي ثابت و متحرك در كروماتوگرافي صفحه اي را توصيف كند. -٢

 اصول كار كروماتوگرافي كاغذي را توضيح دهد. -٣

 انواع تركيبات مورد استفاده در فاز ثابت كروماتوگرافي صفحه اي را نام ببرد. -٤

 كروماتوگرافي در دو بعد را توضيح دهد. -٥

 ضريب تأخير را تعريف كند. -٦

 اصول آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي صفحه اي را توضيح دهد. -٧

 كروماتوگرافي غشاء نازك را شرح دهد. -٨

  

  جلسه چهاردهم:
 آشنايي با جذب اتمي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  اي دستگاه اتميك ابسوربشن را بداند.جزا-١

  وظايف هركدام از اجزاي دستگاه اتميك ابسوربشن را توضيح دهد. -٢

  نحوه كاليبراسيون دستگاه اتميك ابسوربشن را توضيح دهد. -٣

  ببرد.تركيباتي كه با دستگاه اتميك ابسوربشن ميتوان آناليز نمود را نام  -٤

  

  جلسه پانزدهم:
 ساعت ٨حدود مجاز تماس شغلي در شيفتهاي معمولي و شيفتهاي بيش از : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع حدود تماس شغلي مجاز را نام ببرد. -١



  
  دكتر رويا صفري انشكده:د EDOامضاي مسئول نام و                                      دكتر فرامرز قره گوزلو نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:
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  اريخ ارسال :ت                           تاريخ ارسال:                                                                                           ٢٧/١٠/٩٩تاريخ تحويل:   

 

 ميانگين زماني تماس شغلي مجاز را تعريف كند. -٢

 چند تركيب كه فاقد اثرات سينرژيك مي باشند محاسبه كند.ميانگين زماني تماس شغلي مجاز را براي  -٣

 ميانگين زماني تماس شغلي مجاز را براي چند تركيب كه داراي اثرات سينرژيك مي باشند محاسبه كند. -٤

 حد مجاز تماس كوتاه مدت را تعريف كند. -٥

 سقف مجاز تماس آالينده ها را تعريف كند. -٦

 ساعت در روز را نام ببرد. ٨ي تماس بيش از روشهاي مختلف متعادل سازي براي زمانها -٧

 روش متعادل سازي ميزان مواجهه را توضيح دهد. -٨

 روش استاندارد تصحيح شده را توضيح دهد.  -٩

 روش تعيين حد تماس شغلي اصالح شده را توضيح دهد. -١٠

  

  جلسه شانزدهم:
 ن سطح اقدامحدود آستانه مجاز ذرات باتوجه به سايز آنها، تفسير نتايج و تعيي: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 معيارهاي مربوط به ذرات باتوجه به سايز آنها را نام ببرد. -١

 حد مجاز توده ذرات تنفسي را تعريف كند. -٢

 حد مجاز توده ذرات توراسيكي را تعريف كند. -٣

 حد مجاز توده ذرات قابل تنفس را تعريف كند. -٤

 مجاز ذرات تنفسي، توراسيكي و قابل تنفس را بيان كند.مشخصات هركدام از حدود  -٥

 نتايج حاصل از اندازه گيري نمونه آالينده هاي محيط كار را تفسير نمايد. -٦

 سطح اقدام را با توجه به نتايج اندازه گيري تعيين نمايد. -٧

  

  جلسه هفدهم:
  رفع اشكال: هدف كلي 
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  منابع:
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  وسايل آموزشي :

  سامانه نويد
 

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

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

  -  پايان ترم  %٩٠  تشريحي(كتبي)  آزمون پايان ترم

پروژه درسي (مثل 

  ترجمه متون و ...)

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   %١٠

  امتحانات

-  
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 و تكاليفد 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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 تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا جدول زمانبندي درس

  روز و ساعت جلسه :برحسب 
  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دكتر برزگر آشنايي با طرح درس و سرفصل ارائه شده از سوي وزارت  ٤/١١/٩٩ ١

 دكتر برزگر ١روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها آشنايي با  ١١/١١/٩٩ ٢

 اميديدكتر  ٢آشنايي با روشهاي مختلف آماده سازي نمونه ها  ١٨/١١/٩٩ ٣

 دكتر برزگر كاليبراسيون ٢٥/١١/٩٩ ٤

 دكتر برزگر ١دستگاه هاي قرائت مستقيم ٢/١٢/٩٩ ٥

 اميديدكتر  ٢دستگاه هاي قرائت مستقيم ٩/١٢/٩٩ ٦

 دكتر برزگر شمارش ذرات گرد و غبار به روش ميكروسكوپيك، تعيين سايز و نمونه برداري ١٦/١٢/٩٩ ٧

 دكتر برزگر و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا UV-Visآشنايي با اسپكتروفتومتر  ٢٢/١٢/٩٩ ٨

 اميديدكتر  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا IRآشنايي با اسپكتروفتومتري  ١٤/١/٤٠٠ ٩

زيه ر تجدآشنايي با انواع كروماتوگرافي و آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن  ٢١/١/٤٠٠  ١٠

 ١نمونه هاي هوا 

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر ٢آشنايي با گازكروماتوگرافي و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا   ٢٨/١/٤٠٠  ١١

 دكتر اميدي آشنايي با كروماتوگرافي مايع با عملكرد باال  ٤/٢/٤٠٠  ١٢

 دكتر برزگر آشنايي با كروماتوگرافي صفحه اي  ١١/٢/٤٠٠  ١٣

 اميديدكتر  آشنايي با جذب اتمي  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا  ١٨/٢/٤٠٠  ١٤

 اميديدكتر  ساعت  ٨بيش از  معمولي و شيفتهايدر شيفتهاي شغلي  حدود مجاز تماس  ٢٥/٢/٤٠٠  ١٥

 اميديدكتر  دامتفسير نتايج و تعيين سطح اق، حدود آستانه مجاز ذرات باتوجه به سايز آنها  ١/٣/٤٠٠  ١٦

 -دكتر برزگر رفع اشكال  ٨/٣/٤٠٠  ١٧

 دكتر اميدي

    امتحان پايان ترم    ١٨

      

  
  


