
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای گروه فراگير :                                        هوامبانی نمونه برداری از آالینده های    : عنوان درس 

 علی فیروزی نام استاد :                                                                                     اول    نيمسال :

 3تعداد واحد :                                                                  دوشنبه      روز برگزاري كالس  :
 

نحوه برگزاري كالس  جلسه

* 

 هداف  جلساتا موضوع

 نيآفال اول  

 چند رسانه اي

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _معارفه

 تعیین اهداف  _جایابی  

 نيآفال دوم

 چند رسانه اي

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

 نيآفال سوم

 نه ايچند رسا

 ها را بداند ندهیاز آال یمونه بردارن یاستراتژ  ینمونه بردار یاصول کل

 نيآفال چهارم

 چند رسانه اي

 دیرا بتواند محاسبه نما یمدت زمان نمونه بردا -1 ینمونه بردار یراهبردها

 محاسبه  ندهیمواجهه با آال یبررس یالزم برا یتعداد نمونه ها -2

 دینما انیرا ب ینمونه بردار یالزم برا یم هواموثر در حج یپارامترها -3

 دینما انیرا ب ینمونه بردار یموثر در زمان الزم برا یترهاپارام -4

 دینما انیرا ب ینمونه بردار یانواع روشها -5

 نيآفال پنجم

 چند رسانه اي

 ونیبراسیکال

پمپ نمونه برداری فردی ن نمایش فیلم از کالیبره کرد

 ابونتوسط فلومتر حباب ص

 ن گاز متر خشککالیبره کردنمایش فیلم از 

 

 

 دینما انیسنجش حجم هوا را ب لی. وسا1

 دینما انیرا ب یسنجش دب لی. وسا2

 یبر اساس استانداردها یسنجش حجم و دب یها لیوسا یبند می. تقس3

 کند انیرا ب هیو ثانو هیاول

 دینما انیرا ب یسنجش حجم ودب لیوسا ونیبراسیمدار کال -4

 نيآفال ششم

 چند رسانه اي

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات قبل

 از گازها و بخارات ینمونه بردار لیوسا

نمایش فیلم از کار پمپ نمونه برداری به همراه سمپلر 

 گازها و بخاراتمربوط به نمونه برداری از 

 حیاز گازها و بخارات را توض  یالزم در نمونه بردار زاتیو تجه لی. وسا1

 دده

 دینما انیرا ب ینمونه بردار ندیدر فرا یوگازش یها ی. انواع بطر2

 انیرا ب ینمونه بردار ندیمورد استفاده در فرا یسطح ی. انواع جاذب ها3

 دینما

 دهد حیرا توض یسطح یرا در جاذب ها ندهیعبارت ترک آال  -4

ا از گازه ا و بخ ارات ر ینمونه ب ردار ندیاصالح شده در فرا یلترهایف -5

 دینما انیب

 دهد حیرا توض یسطح یجاذبها یموثر در رفتار جذب یفاکتورها -6



 

 نيآفال هفتم

 چند رسانه اي

 دینما انیدر سنجش گازها را ب وبیانتخاب دتکتورت یها اری. مع1 میقرائت مستق زاتیتجه

 دهد حیرا توض میمستق قرائت زاتی. اساس کار تجه2

 دینما انیرا ب میقرائت مستق تازیاستفاده از تجه بیو معا ایمزا -3

 نيآفال هشتم

 چند رسانه اي

 )ارزشيابي تکويني (

 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات قبل

 نيآفال نهم

 چند رسانه اي

 دهد حیفعال را توض ریغ ی. اساس کار نمونه بردارها1 فعال ریغ ینمونه بردار

 دینما انیفعال را ب ریغ ینمونه بردراها بیو معا ایمزا -. 2

 یر نمونه بردارهاها د ندهیانتشار و نفوذ آال ندیموثر در فرا یفاکتورها -3

 دهد حیفعال را توض ریغ

 نيآفال دهم

 چند رسانه اي

 دینما انیذرات را ب یبند می. واژگان مورد استفاده در تقس1 از ذرات ینمونه بردار

ی آنها را . طبقه بندی آالیندهای محیط کاربر اساس خصوصیات فیزیک2

 دینما انیب

ه ا در آن یری طبقه بندی آالیندهای محیط کار بر اساس محل قرارگ -3

 دینما انیانسان را ب یتنفس ستمیس

 نيآفال يازدهم

 چند رسانه اي

 از ذرات ینمونه بردار

نمایش فیلم از کار پمپ نمونه برداری به همراه سمپلر 

 مربوط به نمونه برداری از گردو غبار

 دینما انیاز ذرات را ب ینمونه بردار ی. روشها1

از ذرات را  ینمون ه ب  ردار ن دیم ورد اس تفاده در فرا یلتره ای. ان واع ف2

 دهد حیتوض

 دینما انیرا ب ینمونه بردار یها لتریف بیو معا ایمزا  -3

 انی از ذرات را ب یمورد استفاده در نمون ه ب ردار لیو وسا زاتیتجه  -4

 دینما

 نيآفال دوازدهم

 رسانه ايد چن

ونه برداری از کلون  وسایر وسایل نمآشنایی با ایمکتور،سی

 ذرات

 دینما انیرا ب کلونی. اساس کار س1

 دینما انیرا ب مپکتورهای. اساس کار ا2

 دینما انیرا ب یحرارت یاساس کار رسوب دهندهها -3

 دینما انیرا ب کیالکترواستات یلترهایاساس کار ف -4

 نيآفال سيزدهم

 ايسانه چند ر

  ت جلسات قبلپرسش و پاسخ و رفع اشکاال

 نيآفال چهاردهم

 چند رسانه اي

Optical Method 1دینما انیشمارش ذرات را ب ی. انواع سلولها  

 دینما انیشمارش ذرات را ب ندیمورد استفاده در فرا یکولهای. انواع گرات2

 نيآفال پانزدهم

 چند رسانه اي

ها وآئروسلیاز ب ینمونه بردار  دیمان انیرا ب وائروسلیب فی. تعر1 

 دینما انیها را را ب وائروسلینمونه بردار ب لیوسا -2

 دینما انیروش استفاده از نمونه بردار اندرسون راب -3

 دینما انیراب تیروش استفاده از نمونه بردار اسل  -4

 نيآفال شانزدهم

 چند رسانه اي

 انی را ب ش وندیاس تفاده م ییچه گازها یبرا یسطح ی.  نمونه بردارها1 از سطوح ینمونه بردار

 دینما

 دینما انیرا ب یسطح یالودگ یابیارزش یانواع روشها -2

 دهد حیتر و خشک را توض یسطح یروش نمونه بردار -3

 دینما انیبا نوار چسب را ب یروش نمونه بردار -4

 دینما انیرا ب یدر نمونه بردار یپوست روش یروش شستشو -5



 

 نيآفال هفدهم

 چند رسانه اي

  الت جلسات قبلو رفع اشکا پرسش و پاسخ

 نيآفال هجدهم

 چند رسانه اي

ویاکت ویاز ذرات راد ینمونه بردار  دینما انیدر مورد مواد پرتوزا ب یاتی. کل1 

 دینما انیرا ب ویاکت ویذرات راد یریاندازه گ ی.انواع روشها2

 دینما انیرا ب ونیزاسیونیاساس کار اتاقک  -3

 دینما انیرا ب ونیالسیو سنت گرمولریا، گ یس کار منتور تناسباسا -4

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشيابي تراكمي حضوري نوزدهم

 دینما انیرا ب یوتیمار یاساس کار بطر    )عملی(ونیبراسیکال حضوري بيستم

 دینما رهبیکال یوتیمار یگاز متر تر را با بطر )عملی( ونیبراسیکال حضوري بيست و يک

 دینما انیاساس کار گاز متر خشک را ب )عملی( ونیبراسیکال يورحض بيست و دو

 دینما برهیگازمتر خشک را با گاز متر تر کال )عملی( ونیبراسیکال حضوري بيست و سه

 دیمان برهیکالرا فلومتر حباب صابون  یرتامتر و پمپ نمونه بردار فرد )عملی( ونیبراسیکال حضوري بيست و چهار

 سنجش گازها و بخارات  لیوسا -1 )عملی( لیبا وسا ییآشنا حضوري بيست و پنج

 سنجش ذرات لیوسا -2

 آنالين / آفالين / حضوري 

   count/loginhttps://gmunavid.vums.ac.ir/acآدرس:مراجعه روزانه به  و بازخورد جهت استفاده از محتوا و ارسال تکاليف

https://gmunavid.vums.ac.ir/account/login


 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 3سی بهداشت حرفه ای ترم دانشجویان مهند  گروه فراگير :                 هوا  یها ندهیاز آال ینمونه بردار یمبان    عنوان درس :

 علی فیروزی نام استاد :                                                                    اول                نيمسال :

 گازها و آئروسل ها کيناميد :  پيشنياز                                                                                                          3       تعداد واحد :

 بط با آالینده های هوانمونه برداری از آالینده های هوا به منظور ارزیابی ریسک های مرت آشنایی با روش ها و وسایل هدف كلي درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 آشنا شوند مقدمه، اهداف نمونه برداری از هوادانشجویان با  -1

 آشنا شوندماهیت آالینده های هوای محیط کار دانشجویان با  -2

 آشنا شوند مونه برداری از هواشیوه های ندانشجویان با  -3

 آشنا شوند برداری از هوا نمونه  استراتژی   دانشجویان با -4

 آشنا شوند کالیبراسیون وسایل نمونه برداری از هوادانشجویان با -5

 آشنا شوند و تعیین تراکم آالینده اندازه گیری در نمونه برداری خطاهای دانشجویان با -6

 آشنا شوند برداری از ذرات دانشجویان با روشهای نمونهی از گازها و بخارات نمونه بردار  روشهایدانشجویان با  -7

 آشنا شوند نمونه برداری از بیوآئروسولهادانشجویان با   -8

 

 : روش تدريس 

 حضوری-آفالین  -آنالین

  الگوي تدريس :

 پاسخ و پرسش و یسخنران

 در پايان دوره دانشجو ميبايست: : ف و تکاليف دانشجووظاي

 نام ببرد.آلودگی در هوای محیط کار را  منابع

 بنویسد.عوامل کاهش کیفیت هوا را       -

 آلودگی هوا را تعریف کند.       -

 هدف از نمونه برداری از هوا را توضیح دهد.        -

 ر را بر اساس ویژگی های فیزیکی اولویت بندی کند. آالینده های هوای محیط کا      -

 نام ببرد.سولها را انواع آئرو      -

 چگونگی تولید، انتشار و ویژگیهای آئروسولها را توضیح دهد.     -

 آالینده های گاز و بخار را تعریف کند.        -

 آستانه آشکار سازی بو را توضیح دهد.       -

 بو را تعریف کند.آستانه تشخیص        -

 ویژگی های بخار آالینده را توضیح دهد.       -

 نمونه برداری فعال را توضیح دهد.       -



 

 نمونه برداری غیر فعال را توضیح دهد         -

 با بررسی کیفی محیط کار آشنا باشد.         -

 با بررسی کمی محیط کار آشنا باشد.         -

  فهرست کند.ه برداری از هوا را محل های نمون         -

  محاسبه کند. مدت زمان نمونه برداری را         -

 راندمان نمونه برداری را توضیح دهد.         -

 کند. ارزیابیحداقل و حداکثر حجم نمونه را          -

 نشان دهد.تعداد نمونه را          -

 را خالصه کند.ا مباحث آماری موضوع نمونه برداری از هو         -

 را توضیح دهد.ایشگاه چگونگی حمل نمونه های هوای محیط کار به آزم       -

 دو انها را محاسبه نمایرا بنویسد واحدهای اندازه گیری آالینده های هوای محیط کار        -

  نام ببرد.منابع خطا در نمونه برداری از هوا و تجزیه نمونه ها را        -

 براسیون را تعریف کند. کالی      -

  کالیبراسیون فلو و حجم را توضیح دهد.      -

  نام ببرد.وسایل مورد استفاده در کالیبراسیون فلو و حجم را        -

 کالیبراسیون راندمان جمع آوری را توضیح دهد.       -

 اتمسفر استاندارد را تعریف کند.        -

 تاندارد را توضیح دهد. روش استاتیک تهیه اتمسفر اس     -

 دهد.  توضیح روش دینامیک تهیه اتمسفر استاندارد را     -

 دهد.  توضیح کالیبراسیون ثبات و بازیافت نمونه را      -

 کالیبراسیون پاسخ حس گر ها را توضیح دهد.     - 

 خطای کلی را تعریف کند.      -

 بنویسد.خطای سیستماتیک را          -

 خطای تصادفی را تعریف کند.         -

 خطای کل را توضیح دهد         -

 .محاسبه کنددقت و صحت را در اندازه گیری          -

 بنویسد.اساس انتخاب روش و وسیله ی نمونه برداری از گازها و بخارات را          -

 نمونه برداری گراب را توضیح دهد.          -

  نشان دهد.در نمونه برداری گراب را وسایل مورد استفاده         -

 توضیح دهد.ت را نمونه برداری دراز مد         -

 توضیح دهد.روش جذب را          -

 وسایل مورد استفاده در نمونه برداری دراز مدت بر اساس روش جذب را توضیح دهد.          -

 فهرست کند.روش جذب سطحی را          -

 در جذب سطحی را توضیح دهد. عوامل موثر          -

 بنویسد.نمونه برداری دراز مدت را  جاذبهای سطحی مورد استفاده در         -

 تجزیه نمونه های گاز و بخار را توضیح دهد.          -

  بنویسد.نمونه برداری غیر فعال از گازها و بخارات را       -

 دوزیمترهای غیر فعال را توضیح دهد.          -

 . بنویسدساختمان و طرز کار دوزیمترهای انتشاری و را     -

 وسایل قرائت مستقیم در اندازه گیری گازها و بخارات را اولویت بندی نماید.         -

 نمونه برداری و اندازه گیری گازها و بخارات قابل اشتعال را توضیح دهد.          -

 نام ببرد.های ذره ای را  روشهای جمع آوری و نمونه برداری از آالینده

 فیلتراسیون را توضیح دهد.        -

 . نام ببردانواع و ساختار فیلترها را        -

  توضیح دهد.تئوری فیلتراسیون را        -

  بنویسد.معیارهای انتخاب فیلتر را        -

 دهد. توضیحا جمع آوری آالینده های ذره ای با استفاده از نیروی ثقل و اینرسی ر       -



 

  نشان دهد.را  قطرهای آئرودینامیکی، سطح معادل، فرت و مارتین       -

 ساختمان و طرز کار ایمپکتورها را توضیح دهد.       -

 ساختمان و طرز کار ایمپینجرها را توضیح دهد.       -

  فهرست کند.ساختمان و نحوه عمل سیکلونها را        -

 ار الوتریاتورهای را توضیح دهد.ساختمان و طرز ک       -

 . ف کندتعریرسوب الکتروستاتیکی را        -

 ساختمان و طرز کار رسوب دهنده الکتروستاتیکی را توضیح دهد.        -

 رسوب حرارتی ذرات را توضیح دهد.       -

  بنویسد.ساختمان و اساس کار رسوب دهنده حرارتی را    -

 برای نمونه برداری از ذرات را توضیح دهد.  وسایل قرائت مستقیم      -

 را تعریف کند.  بیوآئروسولهای         -

 انواع بیوآئروسولها  را نام ببرد.          -

 نشان دهد.شیوه های نمونه برداری و اندازه گیری بیوآئروسولها را          -

  توضیح دهد.اساس نمونه برداری از بیوآئروسولها را با ایمپکتور          -

 پینجر حاوی مایع جاذب توضیح دهد. اساس نمونه برداری از بیوآئروسولها را با ایم         -

     بنویسد.نمونه برداری از بیوآئروسولها با فیلتر را          -

 تعریف کند.نمونه برداری غیر فعال از بیوآئروسولها را  

 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 از بيست نمره فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 2 اي كالسي در سامانه نويدآزمون ه 2

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

 5 امتحان ميان ترم 4

 11 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 منابع مطالعه : 
 بهرامی دکتر عبدالرحمن   3و  2، 1روشها و وسایل نمونه برداری از محیط کار جلد -1

2- Niosh Manual Of Analytical Methods 
3-  Osha Manual Of Analytical Methods 
4-  Eundamental Of Air Sampling 
5- Evaluation Of Ambient Air Quality By Personal Monitoring         A.L.Linch 
6- acgih air sampling instrument 

 

 

 

 توضيحات:

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

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


