
  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  طرح درس
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  بهداشت دانشكده

  گروه مهندسي بهداشت حرفه اي

   ٤٠٠-٤٠١اول نيمسال  خ:تاريطراحي تهويه صنعتي                                                                       عنوان درس :

  ٦ ترم :                                  بهداشت حرفه اي پيوستهدانشجويان كارشناسي  مخاطبان:

             ٨-١٠شنبه ها  ساعت دو  رس:  زمان ارائه دواحد عملي)                                              ١واحد تئوري،  ٢واحد ( ٣ تعدادواحد:

                                      دكتر اكبر برزگر   مدرس:كانيك سياالت و تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا                  م س پيش نياز:ودر

  

  هدف كلي درس :

  آشنايي با طراحي سيستم هاي تهويه به منظور كنترل آالينده هاي هوا

  

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

   آشنايي با مشخصات هوا (سايكرومتري) - ٢

  سايكرومتري -٣

  تحوالت سايكرومتري -٤

  مخلوط كردن چند هوا -٥

  تهويه ترقيقي -٦

  تهويه موضعي -٧

  افت فشار در سيستم تهويه موضعي -٨

 ١اتصاالت در سيستم تهويه موضعي هودهاي رايج و  -٩

  ٢اتصاالت در سيستم تهويه موضعي  -١٠

  امتحان ميان ترم-١١

 روش طول معادل هم افت  -١٢

  نحوه پركردن چارت محاسباتي  -١٣

  اطالعات تكميلي چارت محاسباتي -١٤

  حل يك مسئله براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افت  -١٥

  براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افت (ادامه)حل يك مسئله  -١٦

  
  

  



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

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

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. نمونه هاي هوا و ارزشيابيتجزيه طرح درس  -١

  بداند.سرفصل دروس را  -٢

  

  دوم :جلسه 
  آشنايي با مشخصات هوا (سايكرومتري): هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 تهويه صنعتي را تعريف كند. -١

 سايكرومتري را تعريف كند. -٢

 هفت مشخصه هوا را در سايكرومتري نام ببرد. -٣

 دماي خشك هوا را تعريف كند. -٤

 دماي تر هوا را تعريف كند. -٥

 مخلوط هوا را تعريف كند. نسبت -٦

 نقطه شبنم هوا را تعريف كند. -٧

 رطوبت نسبي هوا را تعريف كند. -٨

 حجم مخصوص هوا را تعريف كند.  -٩

  

  سوم:جلسه 
  سايكرومتري : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انتالپي هوا را تعريف كند. -١

٢- BTU .را تعريف كند 

ا از چارت سايكرومتري مشخص كند و با استفاده از دو مشخصه ساير مشخصات هوا رهفت مشخصه هوا را بر روي  -٣

 روي چارت سايكرومتري بدست آورد.

 روابط بين انتالپي و دماي خشك و نسبت مخلوط را بنويسد و مسائل مربوطه را حل كند. -٤



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

 د.هوا را محاسبه كنفشار هوا را تعريف كند و با استفاده از ارتفاع از سطح دريا و دماي هوا ، فشار  -٥

 شرايط استاندارد در محاسبات تهويه صنعتي ، تهويه عمومي و بهداشت صنعتي را بيان كند. -٦

 حجم مخصوص هوا را نسبت به دما و فشار تصحيح كند. -٧

 نسبت مخلوط هوا را نسبت به دما و فشار تصحيح كند. -٨

 انتالپي هوا را نسبت به دما و ارتفاع از سطح دريا تصحيح كند. -٩

  

  چهارم:لسه ج
  تحوالت سايكرومتري :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 گرماي محسوس را تعريف كند. -١

 گرماي غيرمحسوس را تعريف كند. -٢

 انرژي كل هوا را تعريف كند. -٣

  ضريب حرارتي محسوس را تعريف كند. -٤

 كاربرد ضريب حرارتي محسوس را بيان كند. -٥

 نام ببرد.تحوالت سايكرومتري را  -٦

 هركدام از تحوالت سايكرومتري را تعريف كند و روي شكل نشان دهد.  -٧

  

  پنجم:جلسه 
  مخلوط كردن چند هوا : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 مخلوط چند هوا را بيان كند. -١

 مشخصات هواي مخلوط شده را از روي مشخصات اوليه آنها محاسبه كند. -٢

 هواي مخلوط شده را از روي مشخصات اوليه آنها از روي چارت سايكرومتري بدست آورد.مشخصات  -٣

 با استفاده از مخلوط چند هوا اصالحات الزم را بر روي هواي محيط كار انجام دهد. -٤

 مقدار آب كندانسه شده در كويل سرمايي را محاسبه كند. -٥

 ضريب ميانبر را تعريف كند و كاربرد آن را بيان كند.  -٦

  

  



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  ششم:جلسه 
  تهويه ترقيقي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 ترقيقي را تعريف كند. تهويه -١

 ميزان دبي مورد نياز براي رقيق سازي هوا تا زير حد مجاز آالينده محاسبه كند. -٢

 محاسبه كند. ميزان دبي مورد نياز براي رقيق سازي هوا تا زير حد پايين قابليت انفجار آالينده -٣

 تركيباتي را كه تهويه ترقيقي براي آنها مناسب نيست نام ببرد. -٤

 انواع تهويه ترقيقي را بيان كند. -٥

 معايب و محدوديتهاي تهويه ترقيقي را بيان كند. -٦

 اصول تهويه ترقيقي را بيان كند. -٧

 ميزان تهويه ترقيقي مورد نياز برحسب تعويض هوا را از روي جداول بدست آورد. -٨

  

  هفتم:ه جلس
  تهويه موضعي :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 تهويه موضعي را تعريف كند. -١

 اجزاي سيستم تهويه موضعي را نام ببرد. -٢

 كاربرد هود، كانال ، شكاف و فلنج را در تهويه موضعي بيان كند. -٣

 سرعت ربايش را تعريف كند   -٤

 فشار استاتيك را تعريف كند. -٥

 سرعت را تعريف كند.فشار  -٦

 فشار كل را تعريف كند.  -٧

 روابط بين فشار كل، فشار سرعت و فشار استاتيك را بنويسد. -٨

 سرعت جريان هوا در داخل كانال را با استفاده از فشار سرعت در داخل كانال محاسبه كند. -٩

 اسبه كند.دبي هواي عبوري در داخل كانال را با استفاده از سرعت جريان هوا در داخل كانال مح -١٠

  

  

  



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  هشتم:جلسه 
  افت فشار در سيستم تهويه موضعي :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 قانون بقاي جرم يا اصل پيوستگي را توضيح دهد. -١

 ضريب وردي كانال را تعريف كند. -٢

 افت ورودي كانال را توضيح دهد و روابط آن را بنويسد. -٣

 را از نظر سرعت جريان هوا بيان كند.تفاوت دهانه مكش و دمش  -٤

٥-  Vena Contracta .در دهانه ورودي هود را با رسم شكل بيان كند 

 افت فشار را تعريف كند. -٦

 ضريب افت فشار در اسالت را محاسبه كند.  -٧

 افت فشار كل در هود داراي اسالت را بيان كند. -٨

 افت فشار در كانال را با توجه به ضريب ويسباخ محاسبه كند.  -٩

 

  :منهجلسه 
  ١هودهاي رايج و اتصاالت در سيستم تهويه موضعي  :هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع اشكال هودهاي رايج را نام برده و ميزان دبي مورد نياز آنها را محاسبه كند. -١

 گراديان آئروديناميكي را تعريف كند. -٢

 چارت مربوطه بدست آورد.گراديان آئروديناميكي را از روي  -٣

 افت فشار را با توجه به گراديان آئروديناميكي محاسبه كند. -٤

 انواع مختلف اتصاالت مورد استفاد ه در سيستم تهويه موضعي را نام ببرد. -٥

 زانويي را تعريف كند و كاربرد آن را بنويسد. -٦

 ا شكل نشان دهد.انواع زانويي را با توجه به زاويه زانويي و شعاع زانويي نام ببرد و ب -٧

 ضريب افت فشار انواع زانويي ها را بيان كند. -٨

 زانويي هاي مناسب و نامناسب را بيان كند. -٩

 ضريب افت فشار مربوط به زانويي ها را از طريق جداول مخصوص استخراج كند. -١٠

 

  

  



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  :مدهجلسه 
   ٢اتصاالت در سيستم تهويه موضعي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 سه راهي را تعريف كند و با رسم شكل نشان دهد. -١

 انواع سه راهي را نام ببرد. -٢

 سه راهي هاي مناسب و نامناسب را بيان كند. -٣

 ضريب افت سه راهي را از طريق جداول مربوطه استخراج كند -٤

 تبديل را تعريف كند و مشخصات آن ر ا با شكل نشان دهد. -٥

 كند.ضريب افت فشار تبديل را بيان  -٦

 تبديل هاي مناسب و نامناسب را بيان كند. -٧

 ضريب افت ورودي و خروجي سيستم تهويه موضعي را بيان كند. -٨

 باران گير را تعريف كند و كاربرد آن را بيان كند. -٩

 مشخصات يك باران گير كالسيك را با رسم شكل بيان كند. -١٠

 مشخصات ساير باران گيرها را با رسم شكل بيان كند. -١١

  

  م:دهيازجلسه 
  امتحان ميان ترم: هدف كلي 

 

  دوازدهم:جلسه 
  روش طول معادل هم افت: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 طول معادل هم افت را تعريف كند. -١

 طول معادل هم افت زانويي، سه راهي و باران گير را  از طريق جداول مربوطه استخراج نمايد. -٢

 طولهاي معادل محاسبه كند.طول كل را با توجه به  -٣

 روش طول معادل هم افت را بيان كند. -٤

 مشخصات چارت محاسباتي را بيان كند. -٥

 نحوه پر كردن قسمتهاي مختلف چارت محاسباتي مربوط به طول معادل هم افت را بيان كند. -٦

  



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  :مسيزدهجلسه 
 نحوه پركردن چارت محاسباتي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 قسمتهاي مختلف چارت محاسباتي را پركند. -١

 تعدادي از هودهاي استاندارد را نام ببرد و مشخصات آن را بيان كند. -٢

 اطالعات الزم را از هودهاي استاندارد استخراج نمايد. -٣

 شرايط باالنس موازي را براي شاخه هاي موازي در تهويه موضعي بيان كند. -٤

 بتواند براي شاخه هاي موازي در تهويه موضعي انجام دهد.باالنس موازي را  -٥

 

  :مچهاردهجلسه 
 اطالعات تكميلي چارت محاسباتي: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 شرايط باالنس سري را در سيستم تهويه موضعي بيان كند. -١

 باالنس سري را در سيستم تهويه موضعي انجام دهد. -٢

 فن را با توجه به محاسباتي كه در روش طول معادل هم افت انجام داده است تعيين كند.مشخصات  -٣

 ند.با استفاده از چارت محاسباتي و محاسباتي كه انجام داده است فشار استاتيك فن و توان فن را محاسبه ك -٤

 ضخامت كانال را در قسمتهاي مختلف آن محاسبه كند. -٥

  

  پانزدهم: جلسه
 مسئله براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افتحل يك : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 يك طراحي واقعي تهويه موضعي را انجام دهد و طرح شماتيك آن را رسم نمايد. -١

 رديفهاي اول و دوم چارت محاسباتي را براي مسئله مطرح شده تكميل نمايد. -٢

 شاخه هاي فرعي تهويه موضعي انجام دهد.باالنس موازي را براي  -٣

 رديف سوم چارت محاسباتي را تكميل نمايد. -٤

 باالنس سري را براي اين قسمت انجام دهد. -٥
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  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  :مشانزدهجلسه 
    حل يك مسئله براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افت(ادامه): هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 رديف مربوط به ورودي فن را در چارت محاسباتي تكميل نمايد. -١

 رديف مربوط به بعد از فن (دودكش) را در چارت محاسباتي تكميل نمايد. -٢

 .ت آوردفشار استاتيك نهايي براي سيستم تهويه موضعي را محاسبه نمايد و فشار كل الزم را براي انتخاب فن بدس -٣

 ه موضعي طراحي شده بدست آورد.مشخصات فن مناسب را جهت سيستم تهوي -٤

 ضخامت كانالهاي تهويه موضعي طراحي شده را محاسبه كند. -٥

  

  :مهفدهجلسه 
  رفع اشكال: هدف كلي 

  

   



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

  منابع:
 .جعفري، دكتر  تهويه صنعتي -١

 تهويه صنعتي، مهندس اميرحسين متين. -٢

3. Industrial Ventilation Manual (ACGIH). 
4. 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 باشدآ، نويد، اسكايپ و  ... )

  

  وسايل آموزشي :

  سامانه نويد
  

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

  -  -  -  -  كوئيز

  -    %٤٠  تشريحي(كتبي)  ترم آزمون ميان 

  -  پايان ترم  %٥٠  ي(كتبي)ريحتش  آزمون پايان ترم

پروژه درسي (مثل 

  ترجمه متون و ...)

تحويل بصورت 

  الكترونيكي

قبل از   %١٠

  امتحانات

-  

  
  
  
  قررات كالس و انتظارات از دانشجو:م

 د و تكاليفيد 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.

  

  

   



  
  فريدكتر رويا ص دانشكده: EDOمضاي مسئولانام و                                       مسعود قنبري    دكتر  نام و امضاي مدير گروه:          برزگراكبر  دكترنام و امضاي مدرس:

  اريخ ارسال :ت                                      تاريخ ارسال:                                                                                ١٧/٦/٤٠٠تاريخ تحويل:   

 

 طراحي تهويه صنعتي جدول زمانبندي درس

  روز و ساعت جلسه :برحسب 
  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 دكتر برزگر وزارت و سرفصل ارائه شده از سوي طراحي تهويه صنعتي آشنايي با طرح درس  ٢٢/٦/٤٠٠ ١

 دكتر برزگر آشنايي با مشخصات هوا (سايكرومتري) ٢٩/٦/٤٠٠ ٢

  تعطيل رسمي ٥/٧/٤٠٠ ٣

 دكتر برزگر سايكرومتري ٦/٧/٤٠٠ ٤

 دكتر برزگر تحوالت سايكرومتري ١٢/٧/٤٠٠ ٥

 دكتر برزگر مخلوط كردن چند هوا ١٩/٧/٤٠٠ ٦

 دكتر برزگر تهويه ترقيقي ٢٦/٧/٤٠٠ ٧

 دكتر برزگر تهويه موضعي ٣/٨/٤٠٠ ٨

 دكتر برزگر افت فشار در سيستم تهويه موضعي  ١٠/٨/٤٠٠ ٩

 دكتر برزگر ١هودهاي رايج و اتصاالت در سيستم تهويه موضعي   ١٧/٨/٤٠٠  ١٠

 دكتر برزگر ٢اتصاالت در سيستم تهويه موضعي   ٢٤/٨/٤٠٠  ١١

 دكتر برزگر امتحان ميان ترم  ١/٩/٤٠٠  ١٢

 دكتر برزگر روش طول معادل هم افت  ٨/٩/٤٠٠  ١٣

 دكتر برزگر نحوه پركردن چارت محاسباتي  ١٥/٩/٤٠٠  ١٤

 دكتر برزگر اطالعات تكميلي چارت محاسباتي  ٢٢/٩/٤٠٠  ١٥

 دكتر برزگر مسئله براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افتحل يك   ٢٩/٩/٤٠٠  ١٦

 دكتر برزگر حل يك مسئله براي طراحي تهويه موضعي به روش طول معادل هم افت (ادامه) ٦/١٠/٤٠٠  ١٧

 دكتر برزگر رفع اشكال ١٣/١٠/٤٠٠  ١٨

 دكتر برزگر  امتحان پايان ترم   

  
  


