
  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

  طرح درس
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  بهداشت دانشكده

  گروه مهندسي بهداشت حرفه اي

  ٤٠٠- ٤٠١ اولل يمسان تاريخ:                                                       آالينده هاي هوا ارزشيابي عنوان درس :

  اول ترم :                بهداشت حرفه اي پيوستهارشد نادانشجويان كارشناسي  مخاطبان:

        ١٠-١٢ا  ساعت هنبه يكشزمان ارائه درس:                                 واحد عملي) ٥/٠واحد تئوري،  ٥/١واحد ( ٢تعدادواحد:

                                         )%٥٠( *دكتر اكبر برزگر درس:م                                                                                           -   س پيش نياز:ودر

  
  مي باشد. %٥٠اميدي ارائه مي گردد و سهم هركدام از اساتيد  فريبرز اين واحد درسي به صورت مشترك با آقاي دكتر *

  

  دف كلي درس :ه
  كاربردي و پژوهشيمنظور ارزشيابي آالينده هاي هوا براي اهداف ه كسب مهارتهاي الزم ب

  

  هداف كلي جلسات : (جهت هر جلسه يك هدف)ا
 انشجويانو تعيين پروژه هاي درسي د و سرفصل ارائه شده از سوي وزارتآالينده هاي هواارزشيابي آشنايي با طرح درس  )١

 استاتيك هاي معين گازها و بخارات به روش ساخت تراكم )٢

 ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش ديناميك )٣

  و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا اتوگرافگازكروم دستگاه طرز كار )٤

 سنجش و ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالها )٥

 ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن )٦

٧( XRD و XRF در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواها كاربرد آن  و 

 در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواها و كاربرد آن نشر اتمي  )٨

  
  

   



  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

  :جلسه اول
رسي و تعيين پروژه هاي د هواو سرفصل ارائه شده از سوي وزارتآالينده هاي ارزشيابي آشنايي با طرح درس :هدف كلي 

  دانشجويان 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را شرح دهد. آالينده هاي هواارزشيابي طرح درس  -١

 آالينده هاي هوا را شرح دهد. ارزشيابيسرفصل درس  -٢

 وظيفه خود را در خصوص انجام پروژه كالسي بيان كند. -٣

  

  م:دوجلسه 
   استاتيك بخارات به روشساخت تراكم هاي معين گازها و : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 روش استاتيك را در ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات شرح دهد. - ١

  د.تجهيزات الزم براي ساخت تراكم معين از گازها و بخارات به روش استاتيك را نام برده مشخصات آنها را بيان كن - ٢

 به روش استاتيك محاسبه كند. آالينده گازي را غلظت  -٣

 شيشه اي دراثر برداشت نمونه از داخل آن را محاسبه كند كاهش غلظت در ظروف -٤

 نحوه چك كردن نشتي كيسه هاي پالستيكي را بيان كند. -٥

  

  :مسوجلسه 
  ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش ديناميك: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 انواع روشهاي ديناميك را جهت ساخت تراكم معين از گازها و بخارات را نام ببرد. -١

 گازها و بخارات را  به روش رقيق سازي مستقيم بيان كند.ساخت تراكم معين از  -٢

 تراكم معين از گازها و بخارات را  به روش رقيق سازي مستقيم محاسبه كند. -٣

  كند. انيب قياز گازها و بخارات را  به روش تزر نيساخت تراكم مع -٤

  محاسبه كند. قياز گازها و بخارات را  به روش تزر نيمع تراكم -٥

  كند. انيب بخار اشباعاز گازها و بخارات را  به روش  نيساخت تراكم مع -٦

  محاسبه كند. بخار اشباعاز گازها و بخارات را  به روش نيمع تراكم -٧

 ساخت تراكم معين از گازها و بخارات را  به انتشار بيان كند. -٨



  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

 .تراكم معين از گازها و بخارات را  به روش انتشار محاسبه كند -٩

  

  م:جلسه چهار
 و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي هوا اتوگرافگازكروم دستگاه طرز كار: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

  اي دستگاه گازكروماتوگراف را بداند.جزا-١

  انواع دتكتورهاي گازكروماتوگراف را نام ببرد.  -٢

  را توضيح دهد. )TCDدتكتور هدايت حرارتي ( و )FID(طرز كار دتكتور يونيزاسيون شعله اي  -٣

  نحوه آناليز كمي و كيفي در كروماتوگرافي گازي را توضيح دهد. -٤

  راي ستون را بداند. دماهاي مهم در گازكروماتوگرافي را بداند و تفاوت دماي ثابت و برنامه ريزي شده ب -٥

  كاليبراسيون دستگاه گازكروماتوگراف را توضيح دهد. -٦

  

  م:پنججلسه 
  سنجش و ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالها:هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 را بيان كند.و دودكش ها داليل و اهداف سنجش آالينده هاي هوا در داخل كانالها  -١

 فاكتورهاي مهم در سنجش آالينده هاي هوا در داخل كانالها را بيان كند. -٢

را  انالهاكشرايط الزم نقطه اي از كانال جهت اندازه گيري سرعت جريان هوا و نيز سنجش آالينده هاي هوا در داخل  -٣

 شرح دهد.

 كند. تعداد نقاط اندازه گيري سرعت جريان هوا در داخل كانالهاي گرد را بدست آورد و فواصل آنها را محاسبه -٤

 ند.اسبه كتعداد نقاط اندازه گيري سرعت جريان هوا در داخل كانالهاي چهارگوش را بدست آورد و فواصل آنها را مح -٥

 ند.كا بيان ردر داخل كانالها را نام ببرد و مشخصات آنها تجهيزات الزم براي اندازه گيري تراكم آالينده هاي هوا  -٦

 اندازه گيري تراكم آالينده هاي هوا در داخل كانالها شرح دهد.شرايط ايزوكينتيك، و ... را در  -٧

 

  م:ششجلسه 
 ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .اتاق تميز را تعريف كند -١



  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

 انواع فضاهاي تميز را نام ببرد. -٢

 استانداردهاي مختلف اتاقهاي تميز و درجه بندي هاي آن را بيان كند. -٣

 برده و كاربرد هركدام را بيان كند.انواع فيلترهاي مورد استفاده جهت اتاقهاي تميز را نام  -٤

  

  :فتمهجلسه 
  در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواها و كاربرد آن  XRF و XRD: هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .) را بيان كندXRDش اشعه ايكس (اصول كلي پرا -١

 در تجزيه نمونه هاي آالينده هاي هوا بيان كند. XRDكاربرد  -٢

 .) را بيان كندXRFاشعه ايكس ( يف نگاري فلورسانسطصول كلي ا -٣

 در تجزيه نمونه هاي آالينده هاي هوا بيان كند. XRFكاربرد  -٤

 
 

  م:شتهجلسه 
  در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواها و كاربرد آن  نشر اتمي : هدف كلي 

  :اهداف ويژه
  :قادر باشدبايد در پايان دانشجو 

 .را بيان كندنشر اتمي اصول كلي  -١

 .و اصول كلي آنها را بيان كند انواع مختلف نشر اتمي را نام ببرد -٢

 قسمتهاي مختلف دستگاه نشر اتمي را بيان كرده كاربرد هركدام را شرح دهد. -٣

 در تجزيه نمونه هاي آالينده هاي هوا بيان كند.نشر اتمي  كاربرد -٤

  و جذب اتمي را بيان كند. تفاوتهاي نشر اتمي -٥

  

 

   



  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

  منابع:

1. Cullis C.F. and Firth J.G. “Detection and measurement of hazardous gases.” Heinemann 
Publisher (Last edition). 

2. Linch A.L. “Evaluation of Air Quality by Personnel Monitoring.” Vol I: Gas & Vapors. Vol II: 
Aerosols (Dust, Mist, Fumes, ...), CRC-Press, (Last edition). 

3. Somena Th Mitra. “Sample Preparation Techniques in analytical.” John Williey & Sons. (Last 
edition). 

4. Brain C. Smith. “Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy.” CRC Press. 
(Latest edition). 

5. Egerton R.F. “Physical Principles of Electron Microscopy: An Introduction to TEM, SEM, and 
AEM.” Springer (Latest edition). 

  

  وش تدريس:ر

    ٠زاد مي باشدآو خارج از آن، آموزش به صورت سخنراني بوده وپرسش و پاسخ در طول جلسه درس 
  

  وسايل آموزشي :

  ويدئو پروژكتور 
  

  سنجش و ارزشيابي 
  نمره كل زسهم ا  روش        آزمون

  (بر حسب درصد)

  ساعت  تاريخ 

          كوئيز

          ترم آزمون ميان 

  آزمايشگاهعملي در   آزمون عملي

(درصورت برگزاري درس به صورت مجازي 

  براساس نمره كتبي سنجيده مي شود)

    قبل از امتحانات  ٣٠%

    پايان ترم  ٤٠%  ي(كتبي)ريحتش  آزمون پايان ترم

  -  قبل از امتحانات  %٣٠  تحويل بصورت الكترونيكيارائه در كالس،   پروژه درسي 

  
  
  قررات كالس و انتظارات از دانشجو:م

س را دانشجو بايستي سر ساعت مقرر قبل از مدرس در كالس حضور داشته باشد و در مباحث مطروحه شركت نموده و نظم كال

  رعايت نمايد.

  



  
      كتر رويا صفريد دانشكده: EDOئولنام و امضاي مس                                  مسعود قنبريدكتر  نام و امضاي مدير گروه:          اكبر برزگر دكترنام و امضاي مدرس:

 اريخ ارسال :ت                        تاريخ ارسال:                                                                                              ٩/٨/٤٠٠تاريخ تحويل:    

  

 هواآالينده هاي ارزشيابي  جدول زمانبندي درس

  روز و ساعت جلسه :برحسب 
  

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

  تعطيل رسمي  ٢/٨/٤٠٠ ١

ز آالينده هاي هواو سرفصل ارائه شده اارزشيابي آشنايي با طرح درس   ٩/٨/٤٠٠ ٢

 و تعيين پروژه هاي درسي دانشجويان سوي وزارت

 دكتر برزگر

 كتر برزگرد استاتيك  ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش  ١٦/٨/٤٠٠ ٣

 دكتر برزگر ساخت تراكم هاي معين گازها و بخارات به روش ديناميك  ٢٣/٨/٤٠٠ ٤

و كاربرد آن در تجزيه نمونه هاي  اتوگرافگازكروم دستگاه طرز كار  ٣٠/٨/٤٠٠ ٥

 هوا

 دكتر برزگر

 دكتر برزگر ارزشيابي آالينده هاي هوا در كانالهاسنجش و   ٧/٩/٤٠٠ ٦

 دكتر برزگر ارزشيابي اتاقهاي پاك و استانداردهاي آن  ١٤/٩/٤٠٠ ٧

٢١/٩/٤٠٠ ٨  XRD  وXRF  دكتر برزگر كاربرد آن در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواو 

 دكتر برزگر در تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هواها و كاربرد آن  نشر اتمي  ٢٨/٩/٤٠٠ ٩

 دكتر برزگر امتحان پايان ترم    ١٠

١١      

١٢      

١٣      

١٤      

١٥      

١٦     

١٧     

١٨      

  
  


