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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع مهندسی بهداشت حرفه ای  گروه آموزشی:بهداشت     دانشکده:

 ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 

---یش نیاز:پ اختصاصید:نوع واح    3      تعداد واحد:  گرما و رطوبتطراحی سیستم های کنترل نام درس: 

-- 

  مکان برگزاری:   :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر علی محمدیمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: یدکتر علی محمدمسئول درس: 3تعداد دانشجویان:

در  گرما،سرما و رطوبتدر اين دوره دانشجويان با تکنیکهای کنترل )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 ی صنعتی آشنا می شوند و قادر به طراحی تکنیک های کنترل خواهند بود.محیطها

 

 

 

 

 

در  گرما و رطوبتتهای الزم جنبه های نظری و عملی کنترل ارکسب مه )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 محیط کار و روشهای طراحی آن 

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است کلی به اجزای تخصصی هدف شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 مروری بر مفاهیم شرایط جوی در محیط کار -1

 ی با روشهای کنترل گرماآشنای -2

 آشنایی با مواد عایق -3

 مطالعه مشخصات ترمودینامیکی هوا با استفاده از روابط -4

 دمای طرح داخل و خارج ساختمان -5

 محاسبات تلفات حرارتی ساختمان -6

 انواع سیستم های حرارت مرکزی ساختمان -7

 آشنایی با انواع سیستم های گرمایش و سرمایش -8

 م حرارت مرکزیمحاسبه و انتخاب اجزای سیست -9
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 های تدريس:شیوه

 **پرسش و پاسخ  ** سخنرانی برنامه ریزی شده   **سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) ** (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) ** بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد -70----آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شرکت فعال در کالس     نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صحححححححححی  جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     **تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :نابع انگلیسیم -

 چاپی 

1- Heating , ventilating and air conditioning analysis and design 

2- Thermal insulation handbook. C.Turner  
 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 
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 اينترنتی 

 

 

 محاسبات تاسیسات ساختمان، سید مجتبی طباطبايی -

-  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط نوان مطالبع جلسه

 مفاهیم شرایط جوی 1

 روشهای کنترل گرما

 ایرج علی محمدی

 ایرج علی محمدی مواد علیق و خصوصیات آنها 2

 ایرج علی محمدی مشخصات ترمودینامیکی هوا 3

 ایرج علی محمدی تحوالت سایکرومتری 4

 ایرج علی محمدی مفاهیم نظری انتقال حرارت از جداره ها 5

 ایرج علی محمدی مای طرح داخل ساختماند 6

 ایرج علی محمدی دمای طرح خارج ساختمان 7

 ایرج علی محمدی دمای فضاهای گرم یا سرد نشده 8

 ایرج علی محمدی محاسبات تلفات حرارتی ساختمان 9

 ایرج علی محمدی انواع سیستمهای حرارت مرکزی 10

 ایرج علی محمدی زیمحاسبه و انتخاب اجزای سیستم حرارت مرک 11

 ایرج علی محمدی انواع سیستم های سرمایشی 12

 ایرج علی محمدی بار سرمایشمحاسبات  13

 ایرج علی محمدی انتخاب و طراحی وسایل گرمایشی 14

 ایرج علی محمدی انتخاب و طراحی وسایل سرمایشی 15

 ایرج علی محمدی مکانیسم های انتقال حرارت 16

 


