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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

   نظری د:نوع واح    واحد 2      تعداد واحد: ،ن آوری های نوین آلودگی هوانام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ

 6دانشکده بهداشت كالس  مکان برگزاری:  3-1 :ساعت  چهارشنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر جنیدی مسئول درس: 4 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در واقع می تواند است . آلودگی های  كشورهابهداشت محیطی در تمام جدی آلودگی هوا یکی از مباحث 

اثرات جهانی دارند و مشکالت بزرگی را  محسوب گردد كه همچنین دارای فرامرزیرا ملیتی و یک مقوله ف

كه آلودگی هوا به ی باتوجه به خطرات و تهدیدات .  استبوجود آورده محیط زیست و برای سالمت انسان 

های  با فن آوری كه دانشجو ، ضروری استمی كندسالمت افراد بشر وهمچنین محیط زیست آنها وارد 

اثربخشی و -با ویژگی های راندمان باال،مصرف انرژی پایین،مالحظات هزینه, نوین كنترل آلودگی هوا 

 راهبری و نحوه طراحی و بهره برداری آنها آشناگردد .

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 سیستم های مختلف و موثر دركنترل آلودگی هواو مقایسه طراحی •

 آلودگی هوا سیستم كنترل انتخاب مناسبترین•

 استراتژی های كنترل آلودگی هوا شهری و پایش كیفیت هواارائه •

 برنامه های اجرایی درخصوص راهبری دستگاهها•

 

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

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

 

 . سیستم های مختلف موثر دركنترل آلودگی هوا را طراحی نماید 

 از جهت راندمان باال،مصرف  كارایی سیستم های مختلف راباهم مقایسه نموده و مناسبترین آنها را

 اثربخشی و راهبری آسان انتخاب نماید .-انرژی پایین،مالحظات هزینه

 .دانشجو تواند استژی مناسب كنترل آلودگی هوا شهری را رایه كند و الودگی هوا را پایش نماید 

 . درخصوص راهبری دستگاهها برنامه های اجرایی ارائه دهد 
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ  Xسخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLادگیری مبتنی بر تیم) ی  x(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

بر اساس انتخاب دانشجویان یکی از دو روش فوق الذکكر بذرای تذدرین انتخذاب مذی  – )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 گردد
 

 
 

  )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 پاسخ به سواالت طرح شده توسط مدرس

 بحث گروهی

 ارايه کار محول شده توسط مدرس

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  Xپروژكتور اسالید  خته و گچت X وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

بر اساس  اتخااسر ش   پایان ترممیان ترم و  آزمون    نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   نمره درصد دشصد 05  یس  05%

بحذث شركت فعذال در     نمره درصد 13و یا  %33بر اساس روش انتخاب شده  انجام تکالیف

 نمره درصد % 05كالس گروهی 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         Xایچندگزینه       پاسخ كوتاه   X  یتشریح

 ---بر اساس انتخاب دانشجو– )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 
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 اينترنتی 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

  آشنایی با مبانی مهندسی کنترل آلودگی هوا  1

  مقایسه فنی واقتصادی گزینه های کنترل آلودگی هوا 2

   فن ها -کانالها-آشنایی با تجهیزات رایج درکنترل آلودگی هوا ) هودها 3

 -پمپها -لودگی هوا ) دودکش هاآشنایی با تجهیزات رایج درکنترل آ 4

 مکنده ها ( 

 

آشنایی با تجهیزات رایج درکنترل آلودگی هوا ) حس گرها و  5

 دستگاههای سنجش (

 

  -)جذب درمایعآشنایی باطراحی سیستم های کنترل آالینده های گازی 6
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 سوزاندن( -میعان -جذب سطحی

جداکننده  -آشنایی با طراحی سیستم های کنترل ذرات )سیکلونها 7

 اسکرابرهای تر ( -های اینرسی

 

 

آشنایی با طراحی سیستم های کنترل ذرات ) رسوبدهنده های  8

 صافیها ( –الکترواستاتیک 

 

 

آشنایی با طراحی سیستم های کنترل بو وآالینده های فرار )بیوفیلترها  9

  بیو اسکرابرها( –

 

 

 ه موتوریسیستم های کنترل آلودگی هوا در وسایط نقلی 11

 

 

 نمونه گیری وسنجش آالینده های هوا 11

 

 

 استراتژیهای کنترل آلودگی هوای شهری و پایش 12

 

 

 سیستم های کاتالیستی حذف آالینده های هوا 13

 

 

 کنترل آلودگی هوا درصنعت 14

 

 

  طرحی و کنترل سبستم های تصفیه هوای خانگی 15

  پایش كیفیت هوا استژاتژی كنترل آلودگی هوای شهری و 16

  مبانی بهره برداری از تجهیزات كنترل آلودگی هوا 17

 


