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)واحدي 2ساعتي براي يك درس  2جلسه ي  17براي يك دوره درس كامل، (     

 

  مهندسي بهداشت محيط :گروه آموزشي                                                      بهداشت :دانشكده

  كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط :حصيليت يرشتهو مقطع 

 ندارد :يش نيازپ     نظري :دنوع واح          2 :داد واحدتع      كنترل آلودگي هوا: نام درس
  دانشكده بهداشت :مكان برگزاري    10 -12 :ساعت چهارشنبه                 :روز: زمان برگزاري كالس

  دكتر مجيد كرماني :مسئول درسنفر            14 :تعداد دانشجويان

  دكتر مجيد كرماني ):به ترتيب حروف الفبا(مدرسين  

  :شرح دوره

توجـه بـه خطـرات و     باشد و با آلودگي هوا يكي از مهمترين مباحث بهداشت محيطي روز در تمام جوامع بشري مي

همچنين محيط زيست آنهـا وارد مـي شـود، ضـروري      ل آلودگي هوا به سالمت افراد بشر واتهديدات زيادي كه از قب

، شـاخص هـاي   و منـابع انتشـار   ، نحوة ايجاد آلودگي توسط آالينده هـا زگردهاو ري هواهاي  اليندهآ كه دانشجو است

انتشار آالينده ها كمي و كيفي به منظور بيان آلودگي، استانداردها، رهنمودها و قوانين كاهش آلودگي هوا، مدلسازي 

ندازه گيري و كنترل آنها ا روش هايو همچنين ودگي هوا بر سالمت لارزيابي اثرات آاثرات آلودگي هوا و ، در اتمسفر

طراحـي بعضـي از روشـها و     همچنين دانشجو با .ددر جهت كنترل و كاهش آلودگي هوا گام بردار دبتوان و درا بشناس

خواهد بود براي بعضي از صنايع راه حـل كنترلـي و طراحـي     بكارگيري مكانيسم هاي خاص كنترل آلودگي هوا قادر

  .ارائه نمايد

  

  :هدف كلي

اسـتانداردها و   ،ة ايجاد آلودگي توسط آالينده هـا ، نحواثرات آنها بر سالمت ، منابع انتشار واهاي هو اليندهآ آشنايي با

روشـهاي مختلـف كنتـرل آلـودگي هـوا و طراحـي برخـي از         و آالينده ها اندازه گيري روش هايقوانين، مدلسازي، 

  سيستمها و دستگاههاي كنترل آلودگي هوا

  

  )در واقع همان اهداف كلي طرح درس است(:بينابينيف اهدا

  :انتظار مي رود در پايان دوره فراگيران قادر باشند

 .ساختار و تركيب شيميايي اتمسفر را توضيح دهند )1

 . نام برده و هريك را تعريف كنندكالس هاي مختلف پايداري اتمسفر را  )2

  .را توضيح دهندهوا آلودگي  اثراتبشناسند و انواع  اثرات آلودگي هوا را )3

رهنمودها، استانداردها  ،، منابع توليدد و آالينده هاي معيارنواحد هاي بيان غلظت آالينده ها در هوا را بدان )4

 .توضيح دهندرا  و نحوه اندازه گيري آنها

را ) UVI(و شاخص پرتو فرابنفش  )AQHI(، شاخص بهداشت كيفيت هوا )AQI(سه شاخص كيفيت هوا  )5

 . يك را به همراه مزايا و معايب آنها توضيح دهند هرمحاسبه و تعيين  نحوهبشناسند و 

به  AirQرا بدانند و قادر به كار با نرم افزار ) HIA(آلودگي هوا بر سالمت بهداشتي اثرات ارزيابي نحوه  )6

 .كنند را تفسير حاصلهنتايج باشند و منظور كمي سازي اثرات آلودگي هوا 
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تدوين  را در كالنشهرها )خدمات ترافيك، صنعت و مديريت كنترل در( آلودگي هواكنترل استراتژي  )7

 . دننماي

 .نمايند تحليلطراحي و  در انواع سيستم ها را) Materials Balance(موازنه جرمي  )8

و محاسبه راندمان را با توجه به ضرايب و بشناسند قوانين كنترل آلودگي هوا و روند تنظيم آنها را  )9

 . ر انجام دهنداستانداردهاي انتشا

مدلسازي انتشار آالينده هاي گازي و ذره اي خروجي از دودكش ها را در بشناسند و  مدل انتشار گوس را )10

 . انجام دهند اتمسفر

رسوب و فيلترها شوينده هاي تر، ، ها رسوبدهي، سيكلون هاينحوه كنترل ذرات آالينده در اتاقكو اصول  )11

 .طراحي دستگاه هاي فوق الذكر را انجام دهند و دنرا بدان دهنده هاي الكتروستاتيك

 كنترل بررسي موضوعي جديد و به روز را در مبحث و نقدبتوانند  و مطالب ذكر شدهبا درك اصول  )12

  .به صورت يك پروژه كالسي انجام دهند آلودگي هوا

    

  :هاي تدريسشيوه

  �پرسش و پاسخ      �سخنراني برنامه ريزي شده      �سخنراني

 TBL((يادگيري مبتني بر تيم    �)PBL(دگيري مبتني بر حل مسئلهيا    بحث گروهي

  ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 
  )لطفا شرح دهيد( :وظايف و تكاليف دانشجو

در پايان هر مبحث، مسائلي در اختيار دانشجويان قرار مي گيرد كه بايستي حل شده و  :موظفي حل مسائل -1

 .يل داده شوددر جلسه بعدي تحو

طراحي موضوعي جديد و به روز در مبحث كنترل آلودگي هوا و يا يك پروژه در مورد دانشجويان بايد  :پروژه -2

  .انجام دهندحذف آالينده هاي ذره اي يا گازي  يك سيستم كنترل و

  

  :  وسايل كمك آموزشي

    �پروژكتور اساليد    خته و گچت    �وايت برد

  نشان دادن فيلم :)ريدبب لطفاً نام(  ساير موارد

  

  )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 

نمره 3( نمره درصد 15 :انجام پروژه(    نمره درصد 75 :مآزمون پايان تر )نمره 15(    

نمره 2( نمره درصد 10 :موظفي و كوئيز انجام تكاليف(  

  .فعال در جلسات درسي داشته باشندمنظم و  دانشجويان بايد حضور

  

  نوع آزمون

    غلط -صحيح  جور كردني         �ايچندگزينه        پاسخ كوتاه     �يتشريح

  حل مسئله و طراحي: )لطفا نام ببريد( ساير موارد
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  :)لطفا نام ببريد(: منابع پيشنهادي براي مطالعه

  :منابع انگليسي -

• Wark, K., Warner, C., Davis, W.T., (1998), “Air Pollution, Its Origin and Control ”, Third 
Edition, Maple Press Company. 
 

• Colls, J., (2002), “Air Pollution”, Second Edition, Spon Press. 
 

• Colls, J., (1997), “Air Pollution an Introduction”, First Edition, Spon Press. 
 

• Nevers, N.D., (2000), “Air Pollution Control Engineering”, Mc Graw-Hill, Inc. 
 

• Buonicore, A.J., Davis, W.T., (1992), “Air Pollution Engineering Manual”, Second Edition, 
VAN NOSTRAND REINHOLD (VNR), New York. 

 
• Theodore, L., (2008), “Air Pollution Control Equipment Calculations”, Second Edition, John 

Wiley & Sons, Inc. 
 

• Cooper, C. David, (2002), “Air Pollution Control: a design approach”, Waveland Press. 

  

  ي درسارائه كليات  جدول هفتگي

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه

1  

آشنايي با كالس هاي شناخت ساختار و تركيب شيميايي اتمسفر، 

آلودگي هوا با تأكيد بر  مختلف پايداري اتمسفر و مرور كلي بر اثرات

  انسان سالمتاثرات آلودگي هوا بر 

  دكتر مجيد كرماني

2  

تقسيم بندي مبحث آلودگي هوا و طبقه بندي آالينده هاي هوا، 

بيان آالينده هاي معيار و واحد هاي بيان غلظت آالينده ها در هوا، 

  استانداردهاي آنها و مرور كلي بر آالينده هاي معيار گازي

  د كرمانيدكتر مجي

3  

ذرات معلق، ميدان ديد، تيرگي ستون دود، اثرات و روش هاي اندازه 

گيري ذرات معلق در هوا همراه با ارئه رهنمودها و استانداردها، اشاره 

به تحقيقات جهاني و اروپايي در حال انجام و خاتمه يافته در مورد 

  ذرات معلق و اثرات آن بر روي انسان

  دكتر مجيد كرماني

  دكتر مجيد كرماني  UVIو  AQI ،AQHIحوه محاسبه، تعيين و اعالم شاخص هاي ن  4

5  

و ) HIA(آلودگي هوا بر سالمت انسان بهداشتي ارزيابي اثرات 

منظور كمي سازي اثرات به  AirQتشريح نحوه كار با نرم افزار 

  حاصلهنتايج  تفسيربه همراه آالينده هاي هوا، 

  دكتر مجيد كرماني

6  

ترافيك،  مديريت كنترل در(آلودگي هوا كنترل استراتژي ا آشنايي ب

موازنه جرمي در كالنشهرها، آشنايي با  )خدمات صنعت و

)Materials Balance ( طراحي و تحليل آننحوه و  

  دكتر مجيد كرماني

7  
ضرايب و استانداردهاي انتشار قوانين كاهش آلودگي هوا و آشنايي با 

  هيزات كنترلي در صنايع مختلف به منظور محاسبه راندمان تج
  دكتر مجيد كرماني
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8  

آشنايي با انتشار آالينده ها از منبع كانوني و غير كانوني و  -1

  مدلسازي انتشار آالينده هاي در اتمسفر مبحث

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

9  

مدلسازي انتشار آالينده هاي تحليل مدل انتشار گوس و  -1

 ش در اتمسفر توسط اين مدلگازي خروجي از دودك

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

10  

مدلسازي انتشار آالينده هاي گازي خروجي از ادامه مبحث  -1

 مدل انتشار گوسدودكش در اتمسفر توسط 

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

11  

كنترل ذرات معلق، استراتژي هاي كنترل ذرات، مبحث  -1

آشنايي با توزيع و  قانون استوكسسرعت ته نشيني و 

 جرمي ذرات معلق و محاسبات مربوطه

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

12  

، مدلسازي ته نشيني ذرات خروجي از دودكش صنايع -1

عوامل موثر در انتخاب دستگاه هاي كنترل، مكانيسمهاي 

جمع آوري و حذف ذرات، آشنايي با دستگاه هاي كنترل 

 ذرات

  پروژه دانشجوارائه  -2

  دكتر مجيد كرماني

13  

اتاقك هاي رسوبدهي و  آشنايي با نحوه كنترل ذرات در -1

 طراحي آن

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

14  
 سيكلون و طراحي آن نحوه كنترل ذرات در آشنايي با -1

  ارائه پروژه دانشجو -2
  دكتر مجيد كرماني

15  

اي تر آشنايي با نحوه كنترل ذرات در شوينده ه -1

 و طراحي آن) اسكرابرها(

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

16  

آشنايي با نحوه كنترل ذرات در فيلترها و الكتروفيلترها و  -1

 طراحي آن

  ارائه پروژه دانشجو -2

  دكتر مجيد كرماني

  دكتر مجيد كرماني  آزمون پايان ترم  17

 


