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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 یرشتهو مقطع    بهداشت حرفه ای گروه آموزشی:         بهداشتدانشکده:

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای حصیلی:ت

    عملی د:وع واحن      1 تعداد واحد: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوانام درس: 
 ندارد یش نیاز:پ

 عوامل شیمیایی و سم شناسی آزمایشگاه  مکان برگزاری:  11-11 :ساعت  سه شنبه:زمان برگزاری كالس: روز

مدرسین )به    دكتر آزاده اشتری نژادمسئول درس:  11تعداد دانشجویان:

 دكتر آزاده اشتری نژاد ترتیب حروف الفبا(:

 هید()لطفا شرح د شرح دوره:

در واحد عملی مبانی نمونه برداری از هوا سعی بر این است كه دانشجویان با انواع روش های كالیبراسیون تجهیزات 
بدا اسدتفاده از دسدتگاه    همچنین اندازه گیری آالیندده هدا از نمونده هدای هدوا را      و نمونه برداری از هوا آشنا گردند 

 ندنیز آموزش می بیناسپکتروفتومتری و گراویمتری 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنایی دانشجویان دوره كارشناسی با تجهیزات نمونه برداری از آالینده های هوا

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
امه را نشان می و محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 آشنایی دانشجویان با وسایل آزمایشگاه آالینده های هوا .1

 كالیبراسیون روتامتر به وسیله فلومتر حباب صابون .2

 اده از بطری ماریوتیكالیبراسیون گازمتر تر با استف .3

 كالیبراسیون گازمتر خشک با استفاده از گازمتر تر كالیبره شده .4

 اندازه گیری كروم در هوا با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری .5

 اندازه گیری تراكم گردوغبار كلی به روش گراویمتری .6

 های تدريس:شیوه
       پرسددددش و پاسدددد     سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

                   
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 كار عملی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 نوشتن گزارش كار و تحقیق 

 

 وسايل کمک آموزشی:   
   الیدپروژكتور اس  خته و گچت  وایت برد

 تجهیزات آزمایشگاه ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درصد ------مون پایان ترمآز   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----فعال در كالس  كتشر    نمره درصد -----ام تکالیف انج

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاس  كوتاه     تشریحی

 انجام كار عملی )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  
 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 .1334. انتشارات نخل. "کار)گازها و بخارات( طیآور مح انيعوامل ز يیشناسا". یقاسم خان ی: مهندس مهدفیتأل -1

 .1331. انتشارات باباطاهر. "در هوا یها ندهيآال هيو تجز ینمونه بردار". ی: دکتر عبدالرحمن بهرامفیتأل -2

. انتشارات فن "کار طیمح یهوا یها ندهيآال از ینمونه بردار ليروش ها و وسا". نهیچوب رضای:دکتر علفیتأل -3

 .1314آوران.

. "هوا )ذرات( یها ندهيآال شيو پاال یجمع آور". انيیتبا دیمهندس مج ن،یمت نیرحسی: مهندس امفیتأل -4

 .1311انتشارات فن آوران. 

 1311. رانیان.انتشارات خ"ستيز طیمح یها یو کنترل آلودگ یریشگیشناخت و پ". یدي: دکتر حسن هوفیتأل -5

 1311جلد. انتشارات فن آوران.  2. "کار طیهوا در مح شيپا". یزدي: فروغ السادات دشمن فنافیتأل -6
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 اينترنتی 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 اشتری نژاد آشنایی دانشجویان با وسایل آزمایشگاه آالینده های هوا 1

 اشتری نژاد به وسیله فلومتر حباب صابون و پمپ ن روتامتركالیبراسیو 2

 اشتری نژاد استفاده از بطری ماریوتیبا  كالیبراسیون گازمتر تر 3

 اشتری نژاد كالیبراسیون گازمتر خشک با استفاده از گازمتر تر كالیبره شده 4

 ری نژاداشت اندازه گیری كروم در هوا با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری 5

 اشتری نژاد اندازه گیری تراكم گردوغبار كلی به روش گراویمتری 6

   

   

   

   

   

   

   

   

 


