
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای گروه فراگير :                                                هوا کنترل آلودگیمبانی    : عنوان درس 

 علی فیروزی نام استاد :                                                                                     اول    نيمسال :

 2تعداد واحد :                                                                  سه شنبه      روز برگزاري كالس  :
 

 جلساتاهداف   موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 نيآفال اول  

 چند رسانه اي

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه

 تعیین اهداف  _جایابی  

 آفالين دوم

 چند رسانه اي

 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه : )ارزشيابي تشخيصي ( 

 آفالين سوم

 چند رسانه اي

 و نحوه هوا یبا انواع آلودگ ییآشنا

 آنها انیم یتفاوتها آنها و درک دیتول

آالینده  یبند میتقس یارهایهوا/ مع یها آالیندههوا و یآلودگ فیتعار 

ماده /  یکیزیف بر اساس حالت ییایمیش یها آالینده ینامگذار هوا / های

 سل هابا آئرو آنها / گازها و بخارات و تفاوت آن آئروسل و انواع

 آفالين چهارم

 چند رسانه اي

 داخل و یهوا تیفیک تفاوت انیدرک و ب

 منابع و نوع ،یعلم فیازنظر تعر رونیب

 ها ندهیآال

/ منابع رونیب یهوا یها یآلودگ خچهیتار و داخل/ رونیب یهوا تیفیک

 یالودگ مهم ی)/ جنبه هایمصنوع و یعی(طب رونیب یهوا یآلودگ دیتول

 یهوا یها ندهیآال /یداخل و صنعت یهوا یآلودگ هچخی/ تاررونیب یهوا

 ماریساختمان ب سندرم داخل/

 آفالين پنجم

 چند رسانه اي

 یآلودگ کنترل یبا راهبردها ییآشنا

 نیبهتر در جهت انتخاب رونیب یهوا

 ایبا منبع ثابت  اهنده یآال رروش کنترل

 متحرک

/ انواع ها کیبر راهبردها و تاکت مشتمل هوا یکنترل آلودگ تیریمد

 کنترل یشنهادیپ یراهبردها /رونیب یهوا یآلودگ کنترل یراهبردها

 و متحرک ثابت با منبع رونیب یهوا یآلودگ

 آنالين ششم

 چند رسانه اي

پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات 

 قبل

مراتب  سلسله کنترل در گاهیتببن جا

 یا بهداشت حرفه کارشناس فیوظا

کنتررل عوامرل  ی/ اصول کلنیمواجهه شاغل نازیکنترل م یها یاستراتژ

 -نرهیهز یارهرای/ مع ییایمیکنترل عوامل شر ی/ انواع روش هاییایمیش

 یهررا کیرر/ تکنیاثربخشرر یارهررایاجرررا/ مع تیررقابل یارهررایسررود/ مع

 در انتخاب راهبردها رهیچندمتغ

 آفالين هفتم

 چند رسانه اي

و در  نیموثرتر ن،یتر یانتخاب اقتصاد

 عوامل روش کنترل نیتر یعمل حال نیع

 کار طیمح ییایمیآور ش انیز

 ییو جانما یطراح رمواد کم خطر ت ینیگزیجا /( Eliminationحذف (

و  دیتول ندیفرا رییتغ ای لیتعد/ و دستگاهها زاتیتجه ل،یوسا مناسب

/ یکار یندهایکردن فرا محصور / ( Isolationکردن ( زولهیا/ زاتیتجه

 Industrial  یصنعت هیتهو

 

 آنالين هشتم

 چند رسانه اي

 )ارزشيابي تکويني (

 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات قبل



 

 آفالين نهم

 چند رسانه اي

و  یقیترق هیتهو یطراح یبا مبان ییآشنا

 یصنعت

 Industrial(  یصنعت هیتهو و یقیترق هیاصول حاکم برتهو

Ventilation انتشار (  منابع یی/ (شناساEmission 

Sources انی/ (حرکت جر  ) /Air Movementکارگران (  رفتار ) هوا

Worker 

 

 آفالين دهم

 چند رسانه اي

و در  نیموثرتر ن،یتر یانتخاب اقتصاد

روش کنترل عوامل  نیتر یال عملح نیع

 کار طیمح ییایمیآور ش انیز

 تبادل/ فیوظا ای دیتول یزیر برنامه / ( Management( تیریمد

 انجام/ خطر (  اطالعات

 / بهداشت / ضبط و ربط یپزشک یها مراقبت

 (PM( یو نگهدار ریتعم (/Housekeeping( یکارگاه

 آفالين يازدهم

 چند رسانه اي

و در  نیرترموث ن،یتر یانتخاب اقتصاد

روش کنترل عوامل  نیتر یحال عمل نیع

 کار طیمح ییایمیآور ش انیز

 /( PPE) یحفاظت فرد لیوسا

 لی/ وسا نکعی–ها  چشم حفاظت د /بن شیکار / پ لباس

 ی/ ماسک هاچکمه -کفش-پاهاگتر حفاظت دست ها و بازوها یحفاظت

 یتنفس

 آفالين دوازدهم

 چند رسانه اي

 یاه زکنندهیتم لیبا انواع وسا ییآشنا

با توجه  زکنندهیتم نیبهتر انتخاب هوا و

 کار طیمح یموجود در هوا ندهیآال به

ون در ک سیکلنمایش فیلم از کار ی

 صنعت همراه با توضیحات

/ هیتهو ستمیس در زکنندهیتم تی/ اهمیصنعت هیمختلف تهو یقسمتها

انتخاب  یارهایمع ذرات و گازها و بخارات/ یها زکنندهیانواع تم

 زکنندهییتم

 آنالين سيزدهم

 چند رسانه اي

پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات 

 قبل

 و یطراح یمبان با سازوکار و ییشناآ

 هوا کننده پاک لیوسا یهدارگن

 -/ جاذبهایحطس یجاذبها پاک کننده هوا لیوسا

 اسکرابرها

 آفالين چهاردهم

 چند رسانه اي

و یطراح یبا سازوکار و مبان ییآشنا  

 اپاک کننده هو لیوسا ینگهدار

رسوب دهنده ک نمایش فیلم از کار ی

در صنعت همراه با  الکترواستاتیکی

 توضیحات

 متراکم کننده ها/ ه هواپاک کنند لیوسا

 یستیکاتال و یحرارت ونیداسیاکس

 آفالين پانزدهم

 چند رسانه اي

و یطراح یبا سازوکار و مبان ییآشنا  

پاک کننده هوا لیوسا ینگهدار  

 ها کلونیو س یته نشن یها اتاقک: پاک کننده هوا لیوسا

 آفالين شانزدهم

 چند رسانه اي

 و یطراح ینبا سازوکار و مبا ییآشنا

 پاک کننده هوا لیوسا ینگهدار

 یو رسوب دهنده ها هاوس بگ: پاک کننده هوا  لیوسا

 یکیالکترواستات



 

 آنالين هفدهم

 چند رسانه اي

و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات  پرسش

 قبل

کاربرد آنها در  و پاک یبا اتاق ها ییآشنا

 و یبهداشت حرفه ا دگاهید از عیصنا

 کار طیمح یمنیا

سازمان  براساس اتاق ها یبند می/ تقسپاک یاتاق ها میو مفاه فیتعر

 زیاتاق تم یموجود در هوا یها ندهیآال/  زیاتاق تم کاربرد مربوطه/ یها

 یکنترل آلودگ یاروش ه و

 آفالين هجدهم

 چند رسانه اي

 پاالیش  ستمیس کی یها نهیبرآورد هز

 هوا

 یها هنیثابت و هز هیسرما یساز نهیبه یاقتصاد مهندس

 دوره پرداخت-هیسرما بازگشت نرخ-استهالک -یاتیلعم

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشيابي تراكمي حضوري نوزدهم

 ضوريآنالين / آفالين / ح 

   count/loginttps://gmunavid.vums.ac.ir/achآدرس:مراجعه روزانه به  و بازخورد جهت استفاده از محتوا و ارسال تکاليف
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 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 5انشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای ترم د  گروه فراگير :                            هوا    یکنترل آلودگ یمبان    عنوان درس :

 علی فیروزی نام استاد :                                                                    اول                نيمسال :

 گازها و آئروسل ها کيناميد :  پيشنياز                                                                                                          2       تعداد واحد :

 مواجهه زانیهوا و م یها ندهیآال مختلف کاهش تراکم یابا روش ه ییآشنا هدف كلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 آشنا شود. یهای شغل طیکنترل آن در مح تیهوا و اهم ی.با آلودگ 1

 ابرد آشنا شود.های هو ندهی.با سلسه مراتب کنترل آال 2

 را بداند. ییو اجرا یتیریمد ی.روش های کنترل 3

 اند.را بد یکنترل آلودگ ی.روش های فن 4

 آنها آشنا شود. یکننده و مبان هیی تصفها ستمی.با س 5

 آشنا شود. یاز روش های کنترل یکیحفاظت فردی به عنوان  زاتی.با تجه 6

 : روش تدريس 

 حضوری-آفالین  -آنالین

  تدريس :الگوي 

 و پرسش و پاسخ یسخنران

 در پايان دوره دانشجو ميبايست: : ف و تکاليف دانشجووظاي

 ه و بازهوا در محیط های بست فراگیران با آلودگی آشنایی.1

 .آشنایی فراگیران با ضرورت کنترل آلودگی هوا 2

 ی.آشنایی فراگیران با آلودگی هوای محیط و استاندارد های شغلی و زیست محیط 3

 .آشنایی فراگیران با روش های مدیریتی و اجرایی کنترل آلودگی هوا 4

 هوای فنی کنترل آلودگی .آشنایی فراگیران با روشها 5

 ان با روش های تغییر فرایند و تکنولوژی، جایگزینی مواد و نقش آنها در کنترل آلودگی هوا.آشنایی فراگیر 6

 .آشنایی فراگیران با روش مرطوب سازی ٧

 آشنایی فراگیران با سیستم تهویه رقتی. ٨

 .آشنایی فراگیران با تهویه موضعی و اهمیت آن ٩

 ر کنترل آلودگی هواویه طبیعی و نقش آن دراگیران با سیستم ته.آشنایی ف 1١

 .آشنایی فراگیران با تهویه موضعی، اجزای سیستم تهویه موضعی، معرفی پارامترها و معیارها و شاخص 11

 های تهویه

 .آشنایی فراگیران با وسایل پاک کننده هوا 12

 آشنایی فراگیران با انتخاب تجهیزات پاک کننده ها- 13

 یطراحی اتاقک ته نشین آشنایی فراگیران- 14

 آشنایی فراگیران سیکلون، بک هاوس- 15

 آشنایی فراگیران با اسکرابر، رسوب دهنده های الکترومغناطیس و کاتالیست ها - 16

 فراگیران با یونیت های پاک کننده هوا آشنایی- 1٧

 شاخص هایدستکش و معیار ها و آشنایی با وسایل حفاظت فردی شامل ماسک تنفسی ، لباس و - 1٨

 مربوطه

 

 



 

  : ش ارزشيابي دانشجورو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 دآزمون هاي كالسي در سامانه نوي 2

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

 5 امتحان ميان ترم 4

 11 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 عه : منابع مطال
 بدالرحمن بهرامی دکتر عرل آلودگی هوا مبانی کنت  -1

2.Air Pollution Control Equipment Calculations Louis Theodore. ISBN: 978-0-470-20967-7, 
3.Air Pollution Control Equipment Selection Guide, Kenneth C . Schifftner. CRC Press 2002 

4. Industrial Ventilation, ACGIH 
 

 

 ت:توضيحا

 کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز ر کالس های آفالین د 

 برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتشده از طرف امور کالس ها و امتحانات در  کالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم 


