
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای گروه فراگير :                                                               صدا در محیط کار   : عنوان درس 

 محمد حسین بهشتی نام استاد :                                                                                     اول    نيمسال :

 1تعداد واحد :                                            (01تا  01) ساعت  شنبه یک      روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه
 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار ميرود كه :

 آنالين اول  

 چند رسانه اي

تعریف   _اهداف درس معارفه سرفصل و 

اهمیت و عوارض ناشی از آلودگی امواج 

 صوتی

 با اهداف درس آشنا باشند -

 قوانین کالس را بدانند -

 موج صوتی را توضیح دهید -

 دهنداهمیت آلودگی صوتی را توضیح  -

  اثرات صدا بر سالمتی را توضیح دهند -

 آفالين دوم

 چند رسانه اي

و  عاتیسرعت صوت در جامدات، ما

و محاسبه امپدانس  فیگازها، تعر

 یکیآکوست

نمایش فیلم انتشار صوت در محیط های 

  مختلف

 و گازها عاتیسرعت صوت در جامدات، ما -

 را محاسبه کند

 ی را محاسبه کندکیامپدانس آکوست -

-  

 آفالين سوم

 چند رسانه اي

صوت، انواع  یریمطلق اندازه گ اتیکم

فشار صوت محاسبه تراز توان صوت، تراز 

 شدت صوت، تراز فشار صوت

 رفتار های موج صوتی

 حیصدا  را محاسبه و توض یتمیو لگار یکیزیف اتیکم -

 دهد.

 انواع فشار صوت را توضیح دهد. -

 تراز فشار صوت را محاسبه کند. -

 موج صوتی را توضیح دهد.رفتار های  -

 آفالين چهارم

 چند رسانه اي

 بل ها را محاسبه کند یدس قیبل ها و تفر یجمع دس - جمع، تفریق و میانگین دسیبل ها

 آفالين پنجم

 چند رسانه اي

 انتشار صوت از منابع نقطه ای

از منابع نقطه نمایش فیلم انتشار صوت 

 یا

 وضیح دهدنحوه انتشار صوت در منابع نقطه ای را ت -

 فرمول های مربوطه را بلد باشد -

توانایی تعیین تراز فشار صوت در فواصل مختلف از منابع  -

 نقطه ای را داشته باشد.

 آنالين ششم

 چند رسانه اي

 سبه تراز معادل مواجهه صوت، نحوهمحا

  یمحاسبه تراز نشر

فاکتور جهت،  نحوه  نییو تع حیتوض

 یتراز توان منابع صوت نییتع

تراز فشار صدا، تراز معادل مواجهه را با استتفاده از  زانیم -

 کند یریصداسنج اندازه گ

و محاسبه  نییرا تع یفاکتور جهت و تراز توان منابع صوت -

 کند..

 آفالين هفتم

 چند رسانه اي

 انتشار صوت از منابع خطی

 خطیاز منابع نمایش فیلم انتشار صوت 

 

 دهد حیوضرا ت ینحوه انتشار صوت در منابع نقطه ا -

 مربوطه را بلد باشد یفرمول ها -

تراز فشار صوت در فواصل مختلف از منتابع  نییتع ییتوانا -

 را داشته باشد. خطی



 

 آنالين هشتم

 چند رسانه اي

 )ارزشيابي تکويني (

 

 پرسش و پاسخ و رفع اشکاالت جلسات قبل

 آفالين نهم

 چند رسانه اي

مختلف تراز فشار  یکاربرد شبکه ها

 گر،یکدیشبکه ها به  لیتبد صوت،

 محاسبه تراز تداخل مکالمه

جدول و چارت به  قیرا از طر یمختلف صوت یشبکه ها -

 کند. لیتبد گریهمد

 تداخل مکالمه را محاسبه کند. تراز -

 آنالين دهم

 چند رسانه اي

)روش شبکه  روش های اندازه گیری صدا

و موضعی با استفاده از صداسنج ساده و 

 آنالیزوردار(

اندازه گیری عملی و نمایش آنالین برای 

 دانشجویان

تراز فشار صدا، تراز معادل مواجهه را با استفاده از  زانیم -

 کند. یریصداسنج اندازه گ

 روش شبکه ای را توضیح دهید -

 روش موضعی را توضیح دهد  -

 را داشته باشد. صداسنجبا دستگاه  آنالیز فرکانستوانایی  -

 آنالين يازدهم

 ايچند رسانه 

 )دوزیمتری( صدا یریاندازه گ یروش ها

اندازه گیری عملی و نمایش آنالین برای 

 دانشجویان

تراز فشار صدا، تراز معادل مواجهه را با استفاده از  زانیم -

 کند. یریصداسنج اندازه گ

 کند یریاندازه گ یمتریدوز صدا را با استفاده دوز زانیم -

 آفالين دوازدهم

 چند رسانه اي

 دگی صوتیکنترل آلو

 

  اصول کنترل آلودگی صوتی را توضیح دهد

 روش های کلی کنترل آلودگی صوتی را بداند

 مافلر را تعریف کند

 کاربرد مانع های صوتی را بیان کند

 مزایا و معایب مواد جاذب صوت را توضیح دهد.

 آنالين سيزدهم

 چند رسانه اي

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو  ارزشيابي تراكمي

 یبا نحوه کار و قسمتها یعمل ییآشنا حضوري چهاردهم

 مختلف صدا سنج ساده

 بصورت عملی با اودیومتر کار کند.

ا صد یمتریصدا به روش دز یریگ اندازه حضوري پانزدهم

یمواجهه فرد زانیم  نییو تع  

 بصورت عملی با دوزیمتر کار کند 

و روش کار عملی برای آشنایی با تفریق  حضوري شانزدهم

 دسی بل هاجمع 

 را بصورت عملی اجرا کند  بل ها یو جمع دس قیتفر

 در یک صنعت آنالیز فرکانس انجام داده و راهکار کنترلی ارایه دهد. آنالیز فرکانس و کنترل صوت حضوري هفدهم

 در یک صنعت اندازه گیری صدا انجام دهد. اندازه گیری تمرینی صدا در صنعت حضوري هجدهم

 یک گزارش اندازه گیری ارایه دهد  نحوه گزارش نویسی وريحض نوزدهم

 تشخیص پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزشيابي تراكمي حضوري بيستم

 آنالين / آفالين / حضوري 

   https://gmunavid.vums.ac.ir/account/loginجهت استفاده از محتوا و ارسال تکاليف و بازخورد مراجعه روزانه به آدرس:

 

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


 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 3دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای ترم   گروه فراگير :                               صدا در محیط کار    عنوان درس :

 محمد حسین بهشتی نام استاد :                                                            اول  نيمسال :

 2فيزيک اختصاصي :  پيشنياز                                                                            1       تعداد واحد :

 صدا در صنعت یابیو ارز یریصدا، اندازه گ یو مبان میآشنایی دانشجویان با مفاه هدف كلي درس : 

 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 را شناخته و تعریف کند. صوت یریاندازه گ اتیو کم یموج صوت یرفتارها .0

 را محاسبه و توضیح دهد.  صدا یتمیلگارفیزیکی و  اتیکم .1

 ه کند.را محاسب بل ها یدس قیتفرو  بل ها یجمع دس  .3

 را محاسبه و بیان کند. تراز فشار صوت نیتخمروش  .4

 ی را تعیین و محاسبه کند.تراز توان منابع صوت .5

 تراز تداخل مکالمه را محاسبه کند. .6

 را محاسبه کند. ادراک شده یتراز صداو  صدا یتراز بلند .7

 مرتبط با صدا را توضیح دهد. نیقوان .8

 یح دهد.روش محاسبه و اندازه گیری دوزیمتری را توض .9

 ی را تعیین کند.زمان مجاز مواجهه و تراز آمار .01

 را توضیح دهد. کنترل صدا یاصول کلو  کیآکوست اتاق .00

 یی را بیان کند.حفاظت شنوا لیوسا نحوه استفاده از   .01

 :حیطه روانی حرکتی 

 میزان تراز فشار صدا، تراز معادل مواجهه را با استفاده از صداسنج اندازه گیری کند. .0

 ز صدا را با استفاده دوزیمتری اندازه گیری کند.میزان دو .1

 را با استفاده از اندازه گیری صدا و چارت ها تعیین کند.  بل ها یدس قیبل ها و تفر یجمع دس .3

 را اندازه گیری و تعیین کند. فاکتور جهت .4

 را به یکدیگر تبدیل کند.  صدا یتمیلگارفیزیکی و  اتیکم .5

 جدول و چارت به همدیگر تبدیل کند. شبکه های مختلف صوتی را از طریق  .6

 .کنداز طریق چارت تعیین ادراک شده را  یصدا و تراز صدا یتراز بلند .7

 تراز فشار صدا به دوز صدا و برعکس را به یکدیگر تبدیل کند. .8

 را تعیین کند. صدا  اریمع یها یمنحن .9

 : روش تدريس 

 حضوری-آفالین  -آنالین

  الگوي تدريس :

 پاسخ و پرسش و یسخنران



 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 1 آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

 7 عمليامتحان  3

 11 امتحان پايان ترم 4

 

 :درس اصلي منابع
 یرینص نیدر ساختمان، دکتر پرو کیآکوست یمبان 

 یعاش، دکتر رستم گل محمدصدا و ارت یمهندس 

 :منابع ساير
 Industrial Noise ControlT Lewis Bell  

 Handbook of Acoustical Measurement and Control, Harris 

 Engineering Noise Control (theory and practical), David A. Bies 

 
 

 

 

 توضيحات:

  ه از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید.کالسی اعالم شد برنامه همان روز کالس های آفالین در 

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


