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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 یرشتهو مقطع    بهداشت حرفه ای گروه آموزشي:          بهداشت دانشکده:

 کارشناسي ناپیوسته بهداشت حرفه ای حصیلي:ت

 رداری از هوامبانی نمونه ب یش نیاز:پ    د: تئورینوع واح 1  تعداد واحد: تجزیه دستگاهینام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:  11-11 :ساعت :یکشنبهزمان برگزاری كالس: روز

دكتر آزاده  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   دكتر آزاده اشتری نژاد مسئول درس: 11 تعداد دانشجویان:
 اشتری نژاد

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د
 

 
 

 (است  رههمان هدف بینابیني طرح دو) :يهدف کل
 توانایی سنجش كمی تراكم های آالینده های هوا به منظور ارزیابی ریسک های شیمیایی

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.صنایع مختلف آلوده كننده هوا . -

 شناختی(دف هرا فهرست كند. )عوامل شیمیایی مختلف موجود در صنایع  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )اهمیت آنالیز عوامل شیمیایی . -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(خطرات عوامل شیمیایی . -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

شناسایی عواملل شلیمیایی در    111

 تلفمشاغل مخ

انواع صنایع هملراه بلا   

 آالینده هوا
انواع عوامل شلیمیایی  

 موجود در صنایع

اهمیت آنلالیز عواملل   
 شیمیایی

انلواع خطلرات ملرتب     

 آزمون كتبی سخنرانی
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 با عوامل شیمیایی

     

     

 

 

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذكر نماید.نمونه برداری و آنالیز عناصر مختلف را  انواع روش های موجود برای -

 شناختی(هدف ) را فهرست كند. OSHAو  NIOSHروشهای آنالیز عناصر مختلف توس   -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) برای نمونه برداری و آنالیز عناصر مختلف OSHAو  NIOSHاهمیت روش های  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  NIOSHمطالعه روش های  111
OSHA   برای نمونه بلرداری و

 آنالیز عناصر مختلف

روشهای آنالیز عناصلر  
مختلللللف توسللللل   

NIOSH  
روشهای آنالیز عناصلر  
مختلللللف توسللللل   

OSHA 
اهمیلللت روش هلللای 

NIOSH  وOSHA 

و  برای نمونله بلرداری  

 آنالیز عناصر مختلف

 آزمون كتبی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.روش های كالیبراسیون وسایل نمونه بردار . -
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 شناختی(هدف را فهرست كند. )انواع روش های استاتیک و دینامیک . -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )از روش های استاتیک و دینامیک  اهمیت استفاده -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

روش های ارزیابی وسایل نمونه  111

 گیر

 روش استاتیکانواع 

 روش دینامیکانواع 

 آزمون كتبی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.تعریف لوله های آشکارساز  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )انواع پمپ های مورد استفاده برای نمونه برداری با لوله های آشکارساز  -

 شناختی(هدف د. )را توضیح دهاهمیت استفاده از لوله های آشکارساز  -

 تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی(هنگام نمونه برداری را  نتایج بدست آمده از لوله های آشکارساز. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اندازه گیری گازها و بخارات در  111
 جیهوا به شیوه رنگ سن

اهمیت استفاده از لوله 
های آشکارسلاز بلرای   

اندازه گیلری گازهلا و   

 بخارات

استفاده از پملپ هلای   
پیسللللللللللللتونی و 

برای نمونلله آكللاردنونی

برداری بلا لولله هلای    
 آشکارساز

مراحل نمونله بلرداری   

 با لوله های آشکارساز

 آزمون كتبی سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.تعریف كار دستگاه اسپکتروفتومتر  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )اجزاء دستگاه اسپکتروفتومتر  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) كار هر یک از اجزاء دستگاه اسپکتروفتومتر -

 و تحلیل كند. )هدف شناختی( را تجزیه نتایج بدست آمده از دستگاه اسپکتروفتومتر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی دستگاه اسلپکتروفتومتر   111
 برای تجزیه آالینده های هوا

تعریللف كللار دسللتگاه 
 اسپکتروفتومتر

اجلللللزاء دسلللللتگاه  

 اسپکتروفتومتر
ء كار هلر یلک از اجلزا   

دسلللللللللللللللتگاه 

 اسپکتروفتومتر

 تفسیر نتایج

 آزمون كتبی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.تعریف دستگاه جذب اتمی  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) اجزاء دستگاه جذب اتمی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) ب اتمیكار هر یک از اجزاء دستگاه جذ -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( نتایج بدست آمده از دستگاه جذب اتمی -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفلی دسللتگاه جلذب اتمللی    111

 برای آنالیز عناصر مختلف

ریف دستگاه جلذب  تع

 اتمی
اجلزاء دسلتگاه جلذب    

 اتمی و كار هر قسمت

 تفسیر نتایج

 آزمون كتبی سخنرانی

     

     

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید.تعریف دستگاه كروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  -

 شناختی(هدف را فهرست كند. )وگرافی مایع با عملکرد باال اجزاء دستگاه كرومات -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )كار هر یک از اجزاء دستگاه كروماتوگرافی مایع با عملکرد باال  -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( نتایج بدست آمده -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه س مطالبرئو موضوع درس

معرفی دسلتگاه كروملاتوگرافی    111

مایع با عملکرد باال برای انلالیز  
 تركیبات آلی

تعریللللف دسللللتگاه  

كروماتوگرافی مایع بلا  
 عملکرد باال

اجلللللزاء دسلللللتگاه  

كروماتوگرافی مایع بلا  
عملکرد باال و كار هلر  

 یک از اجزاء

 تفسیر نتایج

 آزمون كتبی سخنرانی
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذكر نماید. تعریف دستگاه كروماتوگرافی گازی -

 شناختی(هدف را فهرست كند. ) اجزاء دستگاه كروماتوگرافی گازی -

 تی(شناخهدف را توضیح دهد. )كار هر یک از اجزاء دستگاه كروماتوگرافی گازی . -

 را تجزیه و تحلیل كند. )هدف شناختی( نتایج بدست آمده -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه
 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

معرفی دسلتگاه كروملاتوگرافی    111

 گازی برای آنالیز تركیبات آلی

تعریللللف دسللللتگاه  

 كروماتوگرافی گازی

 اجلللللزاء دسلللللتگاه 
كروماتوگرافی گلازی و  

 كار هر یک از اجزاء

 تفسیر نتایج

 آزمون كتبی سخنرانی

     

     

 


