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)واحدي2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17:  براي یک دوره درس کامل، براي مثال(

کارشناسی ا :تحصیلیيرشتهو مقطع بهداشت حرفه ايمهندسی:گروه آموزشیبهداشت:دانشکده
پیوسته  بهداشت حرفه اي

مبانی :یش نیازپعملی 1ظري ن2:دنوع واح1:تعداد واحدطراحی تهویه صنعتی : نام درس
نمونه برداري  از هوا 
دانشگده بهداشت: مکان برگزاري10- 8ساعت :ساعتدوشنبه :روز: زمان برگزاري کالس

):به ترتیب حروف الفبا(درسین مرسول یاراحمدي:مسئول درس20:تعداد دانشجویان
)رح دهیدلطفا ش(:شرح دوره

هوا  در پاالیشتهویه و سیستم هايتست و عملکرد در این درس دانشجویان می بایست با مبانی و کارکردهاي
آزمایشگاه اشنا گردد

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی
:اهداف کلی دوره

:باشدهدف کلی از ارایه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی آنها  نسبت به مفاهیم زیر می 
اشنایی با روش نفاط فروبري و تعیین نقاط تست در تهویه صنعتی - 1
آشنایی و تست اصل بقاي جرم و پیوستگی در تونل یاد - 2
آشنایی و تست اصل بقاي  انرژي در تونل یاد - 3
آشنایی و تست شعاع مفید مکش هود  - 4
آشنایی و تست خطوط جریان وسرعت هوا در  دهانه  مکشی هود - 5
اسبات و تست شاخص هاي کارکردي فن مطابق اندازه گیري هاي ازمایشگاهی آشنایی با مح- 6

)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(:بینابینیاهداف 
و است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

تري به نام اهدافبل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیقااهداف بینابینی.محورهاي اصلی برنامه را نشان می دهد
).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژه

:هاي تدریسشیوه
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پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی
)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی

کار عملی )ببریدلطفاً نام (سایر موارد

)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
مطالعه محورها و موضوعات منطبق و متناسب با سرفصل -
آمادگی در مورد موضوعات جلسات قبل -
) خارج از برنامه فوق( ل در طی ترم صارایه حداقل یک موضوع در سر ف-

:  وسایل کمک آموزشی
تور اسالیدپروژکخته و گچتوایت برد

تجهیزات تست )لطفاً نام ببرید(سایر موارد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد30آزمون پایان ترمنمرهدرصد30آزمون میان ترم 

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالس نمرهدرصد30انجام تکالیف 
----------) ببریدناملطفاً (سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------)لطفا نام ببرید(سایر موارد

:)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی- 

1. Industrial air pollution control systems, William L 1997

2. Air pollution ,David H 2000.

3. Air pollution engineering manual ,Wayne T,2000.

4. Air pollution control technology handbook, Karl B, 2002

5. Air pollution Control engineering, Noel D ,2000.
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6. Air pollution control in industries Ray T,2004

7. Industrial ventilation:a manual of recommended practice.- 27rd : ACGIH,2010.

8. Industrial ventilation (Workbook) ,Jiff D,1994

9. Industrial ventilation:engineering principles/ Robert Jennings Heinsohn.- New

York: John Wiley & Sons, c1991.

10. Ventilation for control of the work environment/ William A. Burgess,Michael

J. Ellenbecker,Robert D. Treitman.- 2nd ed..- Hoboken: Wiley-Interscience,

c2004.

11. دستورالعمل و راهنماي واحد عملی تهویه صنعتی  دکتر یاراحمدي 

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

روش نفاط فروبري و تعیین نقاط تست در تویه اشنایی با 1
صنعتی 

دکتر یاراحمدي 

دکتر یاراحمديآشنایی و تست اصل بقاي جرم و پیوستگی در تونل یاد 2
دکتر یاراحمديآشنایی و تست اصل بقاي  انرژي در تونل یاد 3
دکتر یاراحمديآشنایی و تست شعاع مفید مکش هود  4
وط جریان وسرعت هوا در  دهانه  مکشی آشنایی و تست خط5

هود
دکتر یاراحمدي

آشنایی با محاسبات و تست شاخص هاي کارکردي فن مطابق 6
اندازه گیري هاي ازمایشگاهی 

دکتر یاراحمدي

دکتر یاراحمديآزمون  پایان ترم 7


