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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
کارشناسی  تحصیلی: يو رشته مقطع بهداشت حرفه اي گروه آموزشی:   بهداشت  دانشکده:
  ناپیوسته
  نداردیش نیاز: پ    نظرينوع واحد:   2 تعداد واحد:   مبانی نمونه برداري هوا نام درس:

  بهداشت دانشکدهمکان برگزاري:                   10-12:ساعت     شنبه 2:زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر اشتري نژاد مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر اشتري نژادمسئول درس:   22 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
و  کـار طیمحـ يهـوا يهایو منشاء آلودگ يبهداشت حرفه ا آور در انیز ییایمیعوامل ش تیاهمدر این درس انتظار می رود دانشجو با 

 د.آشنا شوهمچنین روشهاي مختلف نمونه برداري از آالینده هوا و نحوه تجزیه و تحلیل آنها 
  
  

  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل
 

  رات شیمیاییآشنایی با روش ها و وسایل نمونه برداري از آالینده هاي هوا به منظور ارزیابی خط
  اهداف رفتاري جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. عوامل زیان آور در محیط کار -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( مراحل بررسی و ارزیابی ریسک عوامل زیان آور -
 شناختی) هدفرا توضیح دهد. ( روشهاي کنترل آالینده ها در هواي محیط کار -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) هدف نمونه برداري از هوا -

  
  ي مطالببندي ارائهنزماجدول 

  1جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

عوامـــل زیـــان آور در   عوامل زیان آور در محیط کار  120
  محیط کار

مراحــــل بررســــی و 
ارزیابی ریسک عوامـل 

  زیان آور
ــــرل  ــــهاي کنت روش
آالینــده هــا در هــواي 

  امتحان کتبی  سخنرانی
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  محیط کار
هدف نمونه بـرداري از 

  هوا
          
          

  
  
  
  
  

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

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. عوامل زیان آور شیمیایی -
 شناختی)هدف کند. (را فهرست  عوامل زیان آور شیمیایی -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( بر مبناي نفوذ به بخش هاي مختلف دستگاه تنفسی عوامل زیان آور شیمیایی -
  . (هدف شناختی)توضیح دهدرا  حدود مواجهه شغلی -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــان آور   عوامل زیان آور شیمیایی  120 ــــل زی عوام
  شیمیایی

ــــان آور  ــــل زی عوام
ــاي  شــیمیایی ــر مبن ب

نفــوذ بــه بخــش هــاي 
ــــتگاه  ــــف دس مختل

  تنفسی
  حدود مواجهه شغلی

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه سوم:
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از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  اید.نم تعریفرا  نمونه برداري از هوا -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (برنامه نمونه برداري یا پایش  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مهمترین نکات در برنامه قدم زدن در محیط -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) روش هاي استاندارد جهت انجام نمونه برداري -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مان(دقیقه)مدت ز
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  نمونه هوا  نمونه برداري از هوا  120
برنامه نمونه برداري یا 

  پایش
مهمتـــرین نکـــات در 
برنامـــه قـــدم زدن در 

  محیط
روش هــاي اســتاندارد 
ــه  ــام نمون ــت انج جه

  برداري

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.روشهاي قرائت مستقیم  -
 را فهرست کند. (هدف شناختی) روشهاي قرائت مستقیم براي نمونه هاي لحظه ايانواع  -
 را توضیح دهد. (هدف شناختی)روشهاي قرائت مستقیم اهمیت  -
  یه و تحلیل کند. (هدف شناختی)را تجزروشهاي قرائت مستقیم مزایا و معایب  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

روشــــهاي قرائــــت   روشهاي قرائت مستقیم  120
  مستقیم 

روشـهاي قرائـت انواع 

  امتحان کتبی  سخنرانی
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  مستقیم
روشهاي قرائت اهمیت 
  مستقیم

  
          
          

  
  

  اهداف رفتاري جلسه پنجم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.نمونه برداري فعال و یا غیر فعال تعریف  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (روشهاي نمونه برداري فعال و یا غیر فعال  -
 ختی)شناهدف را توضیح دهد. (نمونه برداري فعال و یا غیر فعال اهمیت  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) نمونه برداري فعال و یا غیر فعالدالیل استفاده از  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

روشهاي نمونه بـرداري فعـال و   120
  یا غیر فعال 

  

روشهاي نمونه برداري 
 فعال 

روشهاي نمونه برداري 
  غیر فعال 

روشهاي نمونه برداري 
  فعال و یا غیر فعال

نمونه بـرداري اهمیت 
  فعال و یا غیر فعال

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  نماید. تعریفرا  آلودگی هوا -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( هوامنابع آلودگی  -
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 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( استراتژي نمونه برداري از هوا -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) اهمیت استراتژي نمونه برداري از هوا -

  
  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  6جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــه   استراتژي نمونه برداري از هوا  120 ــایل نمون ــواع وس ان
  برداري

مکانیســـم عملکـــرد 
  وسایل نمونه برداري

کــاربرد وســایل نمونــه 
بــرداري در موقعیــت 

  هاي مختلف

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه هفتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. سطوح وسایل نمونه برداري از -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (روشهاي نمونه برداري از سطوح  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مکانیسم وسایل نمونه برداري از سطوح -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) حدود مجاز مواجهه -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  7جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  وضوع درسم

وسایل نمونه برداري از   نمونه برداري از سطوح  120
  سطوح

روشهاي نمونه برداري 

  امتحان کتبی  سخنرانی
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  از سطوح
مکانیسم وسایل نمونه 

  برداري از سطوح
  حدود مجاز مواجهه

          
          

  
  

  اهداف رفتاري جلسه هشتم:
ر انتظار می رود:از فراگی رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. وسایل نمونه برداري از بیوآئروسل ها -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( روش هاي نمونه برداري از بیوآئروسل ها -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مکانیسم روش هاي نمونه برداري از بیوآئروسل ها -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) حدود مجاز مواجهه شغلی -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

روش ها و وسایل نمونه برداري   120
  از بیوآئروسل ها

وسایل نمونه برداري از 
  بیوآئروسل ها

روش هــــاي نمونــــه 
بــرداري از بیوآئروســل 

  ها
ــاي م ــم روش ه کانیس

ــــرداري از  ــــه ب نمون
  بیوآئروسل ها

حــدود مجــاز مواجهــه 
  شغلی

  امتحان کتبی  سخنرانی
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  اهداف رفتاري جلسه نهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.مواد رادیواکتیو  تعریف -
 شناختی)هدف رست کند. (را فه روش هاي نمونه برداري از مواد رادیواکتیو -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (مکانیسم نمونه برداري از مواد رادیواکتیو  -
 را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)حدود مجاز مواجهه شغلی  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

نـه بـرداري از مـواد وسایل نمو  120
  رادیواکتیو

ــــو ــــواد رادیواکتی  م
  چیست

اهمیت نمونه بـرداري 
  از مواد رادیواکتیو

روش هــــاي نمونــــه 
بـــــرداري از مـــــواد 

  رادیواکتیو
مکانیسم نمونه برداري 

  از مواد رادیواکتیو
حــدود مجــاز مواجهــه 

  شغلی

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه دهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسددر پایان   
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انواع غلظت سازي  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (تجهیزات الزم جهت غلظت سازي انواع  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( اهمیت غلظت سازي -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) غلظت سازي در شرایط اتسمفر استاندارد -
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  ي مطالببندي ارائهزمانجدول 
  10جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  يانواع غلظت ساز  غلظت سازي اتمسفر استاندارد  120
ــزات الزم  ــواع تجهی ان

  جهت غلظت سازي
  اهمیت غلظت سازي

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  

  اهداف رفتاري جلسه یازدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.نمونه برداري از گازها و بخارات  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( انواع روشهاي نمونه برداري از گازها و بخارات -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( مکانیسم روشهاي نمونه برداري از گازها و بخارات -
  تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) رانمونه هاي بدست آمده  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  11جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

انــواع روشــهاي نمونــه   نمونه برداري از گازها و بخارات  120
ـــا و  ـــرداري از گازه ب

  بخارات
ـــهاي  ـــم روش مکانیس
نمونه برداري از گازهـا 

  و بخارات
تجزیه و تحلیل نمونـه 

  هاي بدست آمده

  امتحان کتبی  سخنرانی
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  اهداف رفتاري جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. انواع پمپ ها -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( کاربرد پمپ ها در نمونه برداري از هوا -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. ( عمل پمپ هامکانیسم  -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

پمپ ها و کـاربرد آن در نمونـه   120
 برداري از هوا

  

پمپ ها و کاربرد انواع 
آن در نمونه برداري از 

  هوا

  امتحان کتبی  سخنرانی

          
          

  
  

  م:سیزدهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.وسایل نمونه برداري از گازهایی قابل اشتعال و انفجار  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (روش هاي نمونه برداري از گازهایی قابل اشتعال و انفجار  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (قابل اشتعال و انفجار مکانیسم نمونه برداري از گازهایی  -
  نمونه هاي بدست آمده را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  13جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــایل گازهاي وسایل نمونه برداري از   120 ـــا و وس   امتحان کتبی  سخنرانیروش ه



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

 قابل اشتعال و انفجار
  

ــــرداري از  ــــه ب نمون
گازهایی قابل اشـتعال 

  و انفجار
مکانیسم نمونه برداري 
ــــل  ــــایی قاب از گازه

  اشتعال و انفجار
تجزیه و تحلیل نمونـه 

  هاي بدست آمده
          
          

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

  
  :دهمچهاراهداف رفتاري جلسه 

 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.انواع کالیبراسیون  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (تجهیزات الزم براي انواع کالیبراسیون  -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (اهمیت کالیبراسیون  -
  را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) صحت و دقت کالیبراسیون -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  یابیارزش  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

کالیبراســیون تجهیــزات نمونــه   120
  برداري از هوا 

  انواع کالیبراسیون
ــراي  ــزات الزم ب تجهی

  انواع کالیبراسیون
  اهمیت کالیبراسیون

  امتحان کتبی  آموزش مجازي

          
          

  
  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 .......................................... را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی).................. -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

نحـــوه پرزنتیشـــین و       سمینار کالسی  120
  تسلط به پروژه

          
          

  
  

  سه شانزدهم:اهداف رفتاري جل



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .. را ذکر نماید............................................................ -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (.............. ............................................... -
 شناختی)هدف را توضیح دهد. (.............. ............................................... -
 ............................................................ را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی) -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  16جلسه 
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

نحـــوه پرزنتیشـــین و       سمینار کالسی  120
  تسلط به پروژه

          
          

  


