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 بسمه تعالي

 
 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 

 طرح درس 

 آلودگي هوا

 2: تعداد واحد : نظرینوع واحد

نیمسال  -دانشکده پرستاری و مامائی زمان و مكان: 

 99 بهمن

 – فرآیندها و عملیات –اکولوژی محیط  –اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت  پيش نياز:

 مکانیک سیاالت

سی بهداشت دانشجویان کارشناسی مهند  فراگيران:

 محیط

 زادهدکتر حسيندرس: م

و همچنین در پایان این درس دانشجو بتواند قادر به نمونه برداری و آزمایش  جادکنندهیهوا و منابع ا یهاندهیبا آال انیدانشجو ییآشنا:درس هدف کلي

 آالینده های اتمسفری مهم هوا بود و بتواند داده های آلودگی هوا را تجزیه و تحلیل و تفسیر کند.

 
 
 

 جلسه
 هدف کلي:

 آشنايي دانشجو با:

 اهداف ويژه:

 :انداز دانشجو انتظار ميرود تا در پايان اين درس بتو

روش 

 تدريس

 وظايف

 دانشجو

1. 1 
 بندی طبقه و هوا آلودگي منابع مقدمه،

 هوا های آالينده

 های هآاليند بندی طبقه و آلودگي منابع، مقدمه  بتواند بايد دانشجو

 .دهد شرح را هوا
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2. 2 
 رحش را هوا آلودگي اثرات و هوا آلودگي تاريخچه  بتواند بايد دانشجو ها آالينده اثرات و هوا آلودگي تاريخچه

 .دهد

3. 3 
 باد، عمودی نيمرخ هوا، آلودگي و اتمسفر

 شده تفکيک جريانهای گلباد،

 های انجري، آن تفسير و گلباد، اتمسفر های اليه بتواند بايد دانشجو

 دهد شرح را تغيير باد

4. 4 
 يوارونگ پديده ارتفاع، با حرارت درجه تغيير

 دود ستون حرکات و

 نحوه و وارونگي انواع، ارتفاع با حرارت درجه تغيير  بتواند بايد دانشجو

 .دهد شرح را دود ستون حرکات و آن تشکيل

5. 5 

 نحوه و منشاء هوا، آلودگي جهاني اثرت

 تغييرات روند انرژی، چرخه جو، گيری شکل

 زمين کره متوسط حرارت درجه

 نحوه و منشاء، هوا آلودگي جهاني اثرت  بتواند بايد دانشجو

 متوسط حرارت درجه تغييرات روند، انرژی چرخه، جو گيریشکل

 .دهد شرح را زمين کره

6. 6 

 راث ای، گلخانه پديده و کربن اکسيد دی

 دی خورشيد تشعشعات بر ها آئروسل

 يآلودگ اسيدی بارانهای و سولفورو اکسيد

 حرارتي

 ئروسلآ اثر، ای گلخانه پديده و کربن اکسيد دی بتواند بايد دانشجو

 ،اسيدی بارانهای و سولفورو اکسيد دی، خورشيد تشعشعات بر ها

 دهد شرح را حرارتي آلودگي

7. 7 
 اتذر اندازه توزيع هوا، بوسيله منتقله ذرات

 لهمسئ حل و ذرات منابع آئروسل، مکانيک و

 و ذرات اندازه توزيع، هوا بوسيله منتقله ذرات بتواند بايد دانشجو

 .ندک بيان را آن با مرتبط مسائل حل و ذرات منابع، آئروسل مکانيک

8. 8 

 سوخت، احتراق هوا، آالينده متحرک منابع

 های آالينده احتراق، از ناشي انتشارات

 ديزل موتورهای و خاص

، سوخت احتراق، هوا آالينده متحرک منابع بتواند بايد دانشجو

 را ديزل موتورهای و خاص های آالينده، احتراق از ناشي انتشارات

 .دهد شرح

9. 9 

 و بنزيني موتورهای مقايسه سوخت، ترکيب

 ناشي آلودگي و جايگزين سوختهای ديزل،

 هوايي و دريايي ريلي، نقل و حمل از

، ديزل و بنزيني موتورهای مقايسه، سوخت ترکيب بتواند بايد دانشجو

 و دريايي، ريلي نقل و حمل از ناشي آلودگي و جايگزين سوختهای

 .دهد شرح را هوايي

 
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 درماني ساوه
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 جلسه
 هدف کلي:

 آشنايي دانشجو با:

 اهداف ويژه:

 :انداز دانشجو انتظار ميرود تا در پايان اين درس بتو

روش 

 تدريس

 وظايف

 دانشجو

10. 10 

 واحدهای گازها، و ذرات گيری اندازه

 روشهای و وسائل گازها، غلظت توصيف

 گازها و ذرات گيری اندازه

 فتوصي واحدهای، گازها و ذرات گيری اندازه نحوه بتواند بايد دانشجو

 شرح را گازها و ذرات گيری اندازه روشهای و وسائل، گازها غلظت

 دهد

11. 11 

 وکنترل منابع هوا، گازی های آالينده

 ساختار هوا، طبيعي اجزاء و پايه اتمسفر

 ،گازی های آالينده انتشار و اتمسفر عمودی

 سطحي جذب مفاهيم و سوختن پديده

 فراتمس کنترل و منابع، هوا گازی های آالينده  بتواند بايد دانشجو

 ایه آالينده انتشار و اتمسفر عمودی ساختار، هوا طبيعي اجزاء و پايه

 .دهد شرح را سطحي جذب مفاهيم و سوختن پديده، گازی

12. 12 

 انسان، سالمتي بر هوا آلودگي تأثير

 ريخچهتا انسان، تنفسي دستگاه فيزيولوژی

 گوگرد، اکسيد دی اثر هوا، آلودگي حوادث

 بر ازت اکسيدهای و کربن منواکسيد

 انسان سالمتي

 زيولوژیفي، انسان سالمتي بر هوا آلودگي تأثير  بتواند بايد دانشجو

 يداکس دی اثر، هوا آلودگي حوادث تاريخچه، انسان تنفسي دستگاه

 بيان را انسان سالمتي بر ازت اکسيدهای و کربن منواکسيد، گوگرد

 .کند

13 

 راث انسان، سالمتي بر هوا آلودگي تأثير

 ندهآالي ساير و هيدروژن سولفيد مرکاپتانها،

 انسان سالمتي بر سرطانزا و خاص های

، رکاپتانهام اثر، انسان سالمتي بر هوا آلودگي تأثير  بتواند بايد دانشجو

 سالمتي بر سرطانزا و خاص های آالينده ساير و هيدروژن سولفيد

 .دهد شرح را انسان

14 

 فيزيولوژی گياهان، بر هوا آلودگي تأثير

 خسارت، ميزان در موثر پارامترهای برگ،

 با اهگي مسموميت عالئم و تاثير آستانه اثر،

 ها آالينده

، رگب فيزيولوژی گياهان بر هوا آلودگي تأثير  بتواند بايد دانشجو

 عالئم و تاثير آستانه، اثر، خسارت ميزان در موثر پارامترهای

 .دهد شرح را ها آالينده با گياه مسموميت

15 

 معرفي گازی، های آالينده و دود کنترل

 رسوب الکترواستاتيک های دهنده رسوب

 سانتريفوژ، جداسازهای و ثقلي های دهنده

 ای کيسه فيلترهای و ها دهنده شستشو

 هدد شرح را گازی های آالينده و دود کنترل نحوه بتواند بايد دانشجو

 دهنده رسوب توسط ها االينده جداسازی های مکانيسم و کار نحوه و

 جداسازهای، ثقلي های دهنده رسوب، الکترواستاتيک های

 .دهد شرح را ای کيسه فيلترهای و ها دهنده شستشو، سانتريفوژ

16 

 لمد معرفي دود، ستون خيزش و پراکندگي

 و مدلها ساير معرفي پخش ضرائب و گوس

 مسئله حل

 را مدل معرفي، دود ستون خيزش و پراکندگي بتواند بايد دانشجو

 کند بيان

17 

 انواع دود، ستون جنبشي نيروی منابع

 ستون خيزش محاسبه دود، ستون حاالت

 دودکش ارتفاع محاسبه و دود

 تحاال انواع، دود ستون جنبشي نيروی منابع بتواند بايد دانشجو

 را دودکش ارتفاع محاسبه و دود ستون خيزش محاسبه، دود ستون

 .دهد انجام

 

 هوای و آزاد هوای کيفيت استانداردهای

 هوا کيفيت های شاخص محاسبه و بسته

 AQI  و  PSIشامل

 را بسته هوای و آزاد هوای کيفيت استانداردهای بتواند دانشجو

  و  PSIشامل  هوا کيفيت های شاخص محاسبه نحوه و. دهد توضيح

AQI دهد شرح را. 

  

 ارزشيابي: شيوه

 ورودی: رفتار بینی پیش

 دقيقه 5: زمان  

 برخط صورت به کالسهای صورتيکه در: آغازين ارزشيابي (online )فراگيران از سواالتي جلسه ابتدای در شود برگزار 

 .شود مي سنجيده درس مورد در دانشجويان انگيزه و آگاهي ميزان و شود مي پرسيده  بحث کلي مفاهيم مورد در

 :دوره طول در دانشجو تکالیف

 درسي ی ها پرسش به پاسخ در مشارکت 

 ترم پايان و ميانترم هرجلسه، های ارزشيابي در شرکت  



 3 

 

 :استفاده مورد آموزشی کمک وسایل و  تدریس روش

 ورپوينتپا افزار نرم از استفاده با و پاسخ و پرسش مشکل، حل گروهي، بحث کوتاه، کنفرانس قالب در درس اين در تدريس روش

 .بود خواهد آموزشي های رسانه ساير بکارگيری همچنين و

  :آموزشی وسایل

 اساليد و کامپيوتر، ماژيک و برد وايت از استفاده 

 60: زمان{           دانشجو و استاد فعالیتهای تفکیک بر تاکید با، وسایل و ها روش کاربرد} درس ارائه

. شود آماد نظر مورد موضوع برای را دانشجو ذهن تا شود مي پرسيده دانشجو از سواالتي، بحث مورد موضوع مورد در ابتدا در

 .شود مي پرداخته نظر مورد موضوع مورد در بحث به سپس

  10:زمان                                                                   شده گفته مطالب بر کلي مروری  :گیری ونتیجه بندی جمع

 برگزاری هب منوط) دانشجويان راندوم انتخاب بصورت دانشجويان توسط شده گفته مطالب چکيده گفتن :تکوینی ارزشیابی

 هب السيک فعاليت شده تدريس مطالب مورد در، برخط غير صورت به برگزاری صورت در -(نظر مورد جلسه برخط يا حضوری

 10:  زمان                 شد خواهد داده تکليف صورت

 :مدرس مطالعاتی منابع

 .1380 ،اول جلد،  ايران معادن و صنايع دانشگاه:  تهران – پور نعمت کتايون، ترکيان يوب ا دکتر، دنورز نوئل/ هوا آلودگي کنترل مهندسي 

 .1380، دوم جلد ايران معادن و صنايع دانشگاه: تهران – اسالمي زهرا، ترکيان ايوب دکتر، دنورز نوئل/  هوا آلودگي کنترل مهندسي 

 Colls J., Air pollution, an introduction,  (E&FN Spon) London, 2002. 

 Wark K., Air pollution, Its origin and control, MacGraw Hill book Comlany, New York, 1998. 

 Owen Harr D.,  Air quality assessment and management: A practical Guide, Spon Press, London. 

2002..  

 دانشجو امتحانی منابع

 .1380 ،اول جلد،  ايران معادن و صنايع دانشگاه:  تهران – پور نعمت کتايون، ترکيان يوب ا دکتر، دنورز نوئل/ هوا آلودگي کنترل مهندسي •

.1380، دوم جلد ايران معادن و صنايع دانشگاه: تهران – اسالمي زهرا، ترکيان ايوب دکتر، دنورز نوئل/  هوا آلودگي کنترل مهندسي •

 Colls J., Air pollution, an introduction,  (E&FN Spon) London, 2002. 

• Wark K., Air pollution, Its origin and control, MacGraw Hill book Comlany, New York, 1998. 

• Owen Harr D.,  Air quality assessment and management: A practical Guide, Spon Press, London. 

2002. 

 

  
 


