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 بسمه تعالي

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

 طرح درس 

 آلودگی هوا

 1: تعداد واحد عملی: نوع واحد

نیمسال  -دانشکده پرستاری و مامائی زمان و مكان: 

 99بهمن

 مکانیک سیاالت پيش نياز:

دانشجویان کارشناسی مهنددسی بهداشت   فراگيران:

 محیط

 زادهدکتر حسينمدرس: 

 شوند یهوا آشنا م یکنترل الودگ زاتیو تجه ینمونه بردار یدستگاه ها ،یبا نحوه نمونه بردار انیدانشجو :درس هدف کلی

 

 جلسه
 هدف کلی:

 آشنايی دانشجو با:

 اهداف ويژه:

 درس بتواند:از دانشجو انتظار ميرود تا در پايان اين 

روش 

 تدريس

 وظايف

 دانشجو

 هوا برداری نمونه با آشنایي 1 .1
 بتواند باید دانشجو

 دهد توضیح را های هوا آالینده از برداری نمونه های روش انواع. 

 نماید هوا ذکر های آالینده از برداری برنمونه موثر عوامل. 
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 رداریب نمونه دستگاه کالیبراسیون با آشنایي 2 .2
 بتواند باید دانشجو

 .شود آشنا برداری نمونه های دستگاه کالیبرلسیون نحوه با

 ذرات گیری اندازه با آشنایي 3 .3
 بتواند دیدانشجو با
 بشناسد ذرات را گیری اندازه های دستگاه مختلف اجزای 
 دهد توضیح ا هار دستگاه عملکرد نحوه 

 زتا اکسیدهای گیری اندازه دستگاه با آشنایي 4 .4
 بتواند  دیدانشجو با

 دهد شرح را ازت اکسیدهای گیری اندازه دستگاه عملکرد نحوه

 وگردگ اکسید گیری اندازه دستگاه با آشنایي 5 .5
 بتواند  دیدانشجو با

 دهد شرح را گوگرد اکسیدهای گیری اندازه دستگاه عملکرد نحوه

6. 6 
 یا لحظه برداری نمونه دستگاههای با آشنایي

 (تیوب دتکتور)

 بتواند دیدانشجو با
 ببرد نام را هوا از ای لحظه برداری نمونه دستگاه یک اجزای 
 دهد شرح را هوا از ای لحظه برداری نمونه دستگاه یک عملکرد 

 اهو های آالینده کنترل تجهیزات با آشنایي 7 .7

 بتواند دیدانشجو با

 ببرد نام را هوا هاي آالینده کنترل تجهیزات 

 دهد توضیح را کدام هر عملکرد نحوه 

 دیبازد 8 .8

 بتواند دیدانشجو با

 کند تشریح را مطالعه مورد واحد عملکرد 

 در جهت و کرده شناسایی را بازدید مورد واحد مشکالت 

 .دهد ارائه راهکار آنها رفع

 يانیامتحان پا 9 .9

 بتواند دیدانشجو با

 ار آزمایشگاه در موجود هاي دستگاه کار اساس بتواند باید دانشجو

 دهد توضیح
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 ارزشيابی: شيوه

ترم محاسبه  انیدر امتحان پا ماندهیباق % 80و گزارش کار و  زیکل نمره با استفاده از کوئ % 20که  یبه صورت کتب یابیارزش

 . گرددیم

 :دوره طول در دانشجو تکالیف

 کالس در شده ارائه هاي تمرین حل 

 درسی ي ها پرسش به پاسخ در مشارکت 

 ترم پایان و بازدیدها هرجلسه، هاي ارزشیابی در شرکت  

 :دانشجویان از انتظارات و درس مقررات

 درس کالس در شده تعیین ساعت براساس و موقع به حضور 

 انضباطی و آموزش مقررات رعایت 

 درس کالس در حضور آمادگی و قبل جلسه مطالب مطالعه 

 علمی بازدیدهاي در تاسیسات ارتقاء و ضعف نقاط بر تاکید با مختصر کار گزارش ارائه 

 حذف موجب موجه وغیبت صفر نمره  منزله به ترم پایان امتحان در موجه غیر غیبت ، آموزشی نامه آیین اساس بر 

 . شد خواهد درس آن
 
 

 :مدرس مطالعاتی منابع

 1387 (تهران)علم نوآوران: ناشر سرخوش م صولت، ح م ندافی، ک دکتر:ترجمه کولز جرمی: نویسنده (جلداول)هوا آلودگی 

 1389(تهران) خانیران:ناشر گلباز س ایوبی، ا زراعی، ا جعفري، جنیدي دکترا: ترجمه گریفین راجر:  نویسنده هوا کیفیت مدیریت اصول 

 ومعادن صنایع دانشگاه:ناشر پور نعمت ک ترکیان،دکتر ا دکتر: ترجمه دنورز نوئل: نویسنده(اول جلد)هوا آلودگی کنترل مهندسی 

 1380 (تهران)ایران

 1373 (تهران) تهران دانشگاه:  ناشر الدین غیاث م دکتر:  ترجمه پرکینز هنري:  نویسنده هوا آلودگی 

 1386(تهران) میترا: ناشر زاده غنی ق ، قانعیان ت م اصیلیان، ح دکتر:  نویسندگان هوا آلودگی 

 1378 ( تهران) رفیع اندیشه:  باکند ش دکتر: نویسنده هوا هاي آالینده از برداري نمونه هاي روش 

  
 


