
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

      کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسیگروه فراگير :               تنش های گرمایی وسرمایی در  محیط کار  : عنوان درس 

 مصطفی جعفری زاوه نام استاد :                               0010 -0011اول               نيمسال :

 (واحد عملی 5/0واحد تئوری +  5/1واحد ) 2 تعداد واحد :                     دوشنبه             روز برگزاري كالس  :

 

نحوه برگزاري  جلسه

 جلسات
 موضوع

 اهداف  جلسات

  اول  

آنالین 

درنرم 

افزار 

 اسکایپ

تبيين  _ارزشيابي آغازين   _رفهمعا

 انتظارات

تعیین  _جایابی  _برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها 

 اهداف

 اهداف تعیین و مشخصات درس و خصوصیات با آشنایی -

  دوم

 

 

 

 

آنالین در 

نرم افزار 

 اسکایپ

 

 

 

ارزشيابي  در خصوص  درس فيزيک 

 1اختصاصي 

 

 مقدمه و تعاريف مفاهيم

 پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :در 

به مطالب عنوان شده در فیزیک اختصاصی تسلط  -1

 داشته باشد

؛ تنش های  استرینمفاهیم اولیه هموستاز گرمایی ،  -2

 گرمایی  ، آسایش حرارتی را بتوانید توضیح دهد

 عوامل تاثیر گذار بر مشخصه های فیزیکی هوای محیط -3

 را توضیح دهد

حیط کار  از نظر شرایط جوی و منابع طبقه بندی م -4

 گرمایی در محیط کار را تشخیص دهد

 

 

  سوم

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 

 

 

موثر بر تنش  معرفي پارامترهاي محيطي

 1هاي حرارتي 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

پارامترهای محیط کار را مثل دمای خشک ؛ دمای تر ,  -1

 ت جریان هوا را بشنانددمای تابشی ؛ سرع

 روش محاسبات پارامتر های ذکر شده را بداند -2

دستگاه ها وتجهیزات برای سنجش پارامتر های عنوان  -3

 شده را ذکر کند

 



 

  چهارم

 

آفالین در 

سامانه 

 نوید 

موثر بر تنش  معرفي پارامترهاي محيطي

 2هاي حرارتي 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

امترهای فشار هوا و  رطوبت هوا  مثل  نسبت مخلوط ؛ پار-1

رطوبت مخصوص  , رطوبت مطلق  ؛ درجه اشباع ، رطوبت نسبی ، 

 حجم مخصوص ؛ دمای نقطه شبنم  هوا را بشناند

 روش محاسبات پارامتر های ذکر شده را بداند -2

دستگاه ها وتجهیزات برای سنجش پارامتر های  -3

 عنوان شده را ذکر کند

 با چارت سایکرومتریک را بداند روش کار -4

  پنجم

آنالبن در 

نرم افزار 

 اسکایپ 
  پرسش و پاسخ و رفع و اشکال

 

   مشخص كردن پروژه كالسي

دانشجویان باید جلسات قبلی را مطالعه  رههدو و به  الهوا ت  -0

 پاالخ صحیح دهند .

 آشنایی با پروژه کالسی :  -2

هریک از دانشجویان یک دماسنج تهیه کنند و 

متر های مختلف شرایط جوی را در منزل خود پارا

  محاسبه کنند

  ششم

 

 

 

آفالین در 

سامانه 

 نوید

   

   

   

ريسک فاكتورهاي موثر بر تنش حرارتي و 

اثرات گرما بر عمکرد شناختي وذهني و 

 كارايي

 

   

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

  مانندکتور های موثر بر استرس حرارتی ریسک فا -1  

را  عوامل مدیریتی  ؛ عوامل فردی   ، عوامل محیطی 

 شناسایی کند

؛ ادم ناشی از گرمااثرات عوارض ناشی از  گرما  مثل  -2  

و ضعف گرمایی؛ سنکوپ ناشی از گرما ؛ کرامپ گرمایی

 را توضیح دهد گرمازدگی

   

 

   

   



 

  هفتم

 

آفالین در 

سامانه 

 متابوليسم و نفش آن در تنشهاي حرارتي نوید

 

 پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که : در

 متابولیسم و انواع متابولیسم را عنوان کند -1

 روش اندازه گیری و محاسبات متابولیسم پابه را بداند -2

روش اندازه گیری و محاسبات متابولیسم شغلی را  -3

 توضیح دهد

 یزان متابولیسم خود در طول یک روز محاسبه کنیدم -4

 

  هشتم

 

 

آفالین در 

مانه سا

تطالق  نقش لباس و وسايل حفاظت فردي  نوید

 بر تبادالدت حرارتي

   

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

نقش تطابق و سازش را در تنش های حرارتی را بداند و  -1

روش سازش پیدا کردن افراد در محیط کار را توضیح 

 دهد

 عوامل موثر در سازش را توضیح دهد -2

واحدهای سنجش مقاومت لباس را مقاومت لباس و  -3

 توضیح دهد

 مقاومت انواع لباس ها را محاسبه کند -4

 میزان مقاومت لباس خود را محاسبه کند -5

 

آنالین در  نهم

نرم افزار 

 اسکایپ 
  پرسش و پاسخ و رفع اشکال

دانشجویان باید جلسات قبلی را مطالع  رههدو و به  الهوا ت -0

 پاالخ صحیح دهند .

 

  دهم

 آفالین در

سامانه 

 نوید
 راههاي تبادل حرارتي بين انسان و محيط

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

راههای تبادل حرارتی مثل جابجایی ؛ هدایت ، تابش ؛  -1

 تبخیر را بشناید

 راههای تبادل حرارتی که عنوان را محاسبه کنید. -2

 میزان حداکثر تبخیر را در منزل خود محاسبه کنید  -3

 



 

  

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 )ارزشيابي تکويني (

 ارزشيابي ميان ترم 

 در سامانه نويد 

 

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

در پایان این جلسه دانشجویان تمامی مطالب عنوان  -1

 شده در جلسات قبل تسلط کامل دارد

 

  يازدهم

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 1يگرماي شاخص هاي تنش هاي

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

شاخص گرمایی تجربی مثل دمای موثر ؛ دمای موثر  -1

را  WGT ؛   WBGT ؛  P4SRتصحیح شده ؛ 

 محاسبه کند

شاخص میزان عرق شاخص های تحلیلی مثل  -2

 ( Swreqالزم)

  دوازدهم

 

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 2 گرماييشاخص هاي تنش هاي 

شاخص هچ بلدینگ شاخص های تحلیلی مثل ؛   

(HSI ) ؛( شاخص زمان مجاز مواجههAET )  را

 محاسبه کند

ن ؛ شاخص دمای بدشاخص های فیزیولوژیک مثل  -2  

 را محاسبه کند  PSIشاخص استرین فیزیولوژیکی 

را  PeSIشاخص ادراکی مثل  شاخص های ادراکی -3  

 محاسبه کند

 

سیزده

 م

 

 

آفالین در 

سامانه 

 یدنو

 شاخص هاي سرمايي در محيط كار

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

 محیط های  کاری سرد را بشناید -1

شاخص خنک کنندگی باد شاخص های سرمایی مثل  -2

(WCI)  شاخص میزان عایق لباس مورد نیاز ؛IREQ 

 را محاسبه کند   

را برای  (   DLEحداکثر مدت زمان توصیه شده )  -3

 ای سرد محاسبه کندمحیط ه



 

  چهاردهم

 

آنالین در 

نرم افزار 

 اسکایپ
  پرسش وپاسخ  و رفع اشکال

   مشخص كردن پروژه كالسي

دانشجویان باید جلسات قبلی را مطالع  رههدو و به  الهوا ت -0

 پاالخ صحیح دهند .

 آشنایی با پهوژو رالالی :  -3

یک رارگاو در شهه خود انتخاب رنید بهای ارزیابی تنش های 

هها گهمایی والهمایی در مکان مهورد نرهه از رهداا شهاخ  

مشخ  رهدو و ب  همهاو عکس االتفادو می شود باذره دلیل 

 و توضیحات ارالال شود 

 

  پانزدهم

 

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 شاخص هاي آسايش و راحتي

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

ی پیش شاخص میانگین راشاخص های راحتی مثل  -1

شاخص میانگین رای پیش بینی ،  ( PMVبینی شده )

 را محاسبه کند ( PMVشده )

 

   

   

  شانزدهم

 

 

 

 

 

 

آفالین در 

سامانه 

 نوید

 اصول كنترل تنش هاي گرمايي و سرمايي

 

 در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

را  کنترل شرایط جوی محیط کار انواع روش های  -1  

 توضیح دهد

؛  کنترل در منبع مثل  روش کنترل مهندسی   -2  

حفاظت پرسنل از طریق ؛ کنترل در محیط انتشار 

 را توضیح دهد پناهگاه سازی

 را توضیح دهد مدیریتی  روش کنترل  -3  

یک کارگاه در شهر خود انتخاب کنید که دارای تنش   

های گرمایی وسرمایی می باشد راهکارهای کنترلی 

مشخص کرده و هزینه های برای کارگاه مورد نظر 

مربوط به هریک از راهکارها محاسبه شود و گزارش آن 

 ارسال گردد.



 

  هفدهم

 حضوری 

 

 آشنایی با انواع دماسنج ها و کالیبره آن و رسم نمودار  1آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي 

  هجدهم

 حضوری

 

 سنجش سرعت جریان هوا آشنایی با دستگاههای  2آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي 

  نوزدهم

 حضوری

 

 آشنایی با دستگاههای سنجش فشار  3آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي

  بيستم

 حضوری

 

 آشنایی با اندازه گیری راههای تبادل هوا در آزمایشگاه 4آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي 

  بيست ويکم

 حضوری

 

 آشنایی با انواع عایق های سرمایی و گرمایی 5آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي 

  بيست دوم

 6آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي حضوری

و اندازه گیری و ارزیابی شاخص   WBGTآشنایی با دستگاه 

WBGT در یک محیط گرم 

  بيست سوم

 حضوری

 

 در یک محیط سرد اندازه گیری و ارزیابی شاخص های سرمایی 7آزمايشگاه تنش هاي گرمايي وسرمايي 

  

 ارزشيابي تراكمي

 امتحان پايان ترم

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

      کار ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی گروه فراگير :تنش های گرمایی وسرمایی در  محیط کار                عنوان درس :

 مصطفی جعفری زاوه نام استاد :                                 0010 -0011اول       نيمسال :

 فیزیک اختصاصی  :  پيشنياز   (واحد عملی 5/0واحد تئوری +  5/1واحد ) 2  تعداد واحد :

 

  هدف كلي درس : 

 آشنایی با عوامل موثر در تنش های حرارتی و سرمایی و ارزیابی تنش های حرارتی

 :اهداف ويژه 

  تنش های حرارتی  و پارامترهای محیط کار کلیات و مفاهیم یی با  آشنا -1

 آشنایی با متابولیسم و راههای تبادل در محیط کار   -2

 آشنایی با انواع شاخص های گرمایی در محیط کار و روش ارزیابی گرمایی  -3

 آشنایی با انواع شاخص های سرمایی در محیط کار و روش های ارزیابی سرمایی -4

 اصول کنترل  گرمایی و سرمایی در محیط کار آشنایی با  -5

  

  روش تدريس 

 آفالین با بار گذاری فایل ها  در سامانه نویدو تدریس بصورت مجازی  -1

  تدریس بصورت مجازی بصورت آنالین  در نرم افزار  اسکایپ -2

 تدریس حضور  قسمت عملی در  در آزمایشگاه دانشکده بهداشت  -3

 

 

  الگوي تدريس :

 

 

 

 : تکاليف دانشجووظابف و 

 دانشجویی شئونات رعایت و انضباط و نرم درس و حفظ رالس در موقع ب  حضور

 جلسات قبل در شدو ارای  مطالب مطالع 

 و بحث گهوهی رالالی های فعالیت در فعال مشاررت

 ها آزمون در حضور

 

 

 

 

 



 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 ارزشيابي واحد تئوري 

 %01میان تها    

  %01 و پهوژ و های رالالی  در الامان  نوید  ئ  شدوتکالیف ارا

 % 01پهالش . پاالخ در رالس های آنالین  

 %01امتحان پایان تها     

 

 ارزشيابي واحد عملي

  %31گزارشات آزمایشگاو  

  %01نرم و انضباط در آزمایشگاو 

 %01امتحان پایانی    

 

 منابع مطالعه : 

 دکتر رستم  گلمحدی           تنظیم شرایط جوی محیط کار      – 1

 

 انسان و تنش های حرارتی محیط کار        دکتر فریده گلبابایی -2

. 

. 


