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

:حصیلیتيرشتهو مقطع مهندسی بهداشت حرفه اي  :گروه آموزشیبهداشت  :دانشکده
کارشناسی ارشد 

نظري :دنوع واح2:تعداد واحدطراحی سیستم هاي کنترل آلودگی هوا  محیط کار : نام درس
ارزشیابی آالینده هاي هوا:یش نیازپ

دانشکده بهداشت :مکان برگزاري12- 10:ساعتدوشنبه ها -:روز: زمان برگزاري کالس
):به ترتیب حروف الفبا(مدرسین دکتر رسول یاراحمدي :مسئول درس10:تعداد دانشجویان

)لطفا شرح دهید(:شرح دوره

یشکل آشنا ميشکل و ذره ايگازيهاندهیآالهیتصفيهاستمیسیدوره با محاسبات و طراحنیدر اانیدانشجو
شوند

)لطفا شرح دهید(: هدف کلی

کسب مهارت در طراحی سیستم هاي تصفیه کننده آالینده هاي هوا

)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است:(بینابینیاهداف 
نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهاي اصلی برنامه را نشان می کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).هداف رفتاري انداست که در واقع همان اویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینی. دهد
یطراحاتی، محاسبات و کليموثر در جمع آوريهاستمیسیمعرف-1
ینیحذف اتاقک ته نشمیبا مفاهآشنایی–حذف و کنترل ذرات گاهیو جاتیبا اهمییآشنا-2
اسکرابرها–لتربگ فی–کلونیحذف توسط سفرایند طراحی با ییآشنا-3
یجذب سطحسمیحذف توسط مکانفرایند طراحی با ییآشنا-4
ESPحذف فرایند طراحی با ییآشنا-5

Biofilterحذف فرایند طراحی با ییآشنا- 6

دپالسما سر–ها ستکاتالی–یحرارتونیداسیحذف اکسفرایند طراحی باییآشنا-7

:هاي تدریسشیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئلهبحث گروهی
ه مورديژطراحی پرو+ حل پروژه )لطفاً نام ببرید(سایر موارد
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)لطفا شرح دهید(:وظایف و تکالیف دانشجو
انجام تحقیق با محوریت سر فصل درس –حضور در کالس –مشارکت در بحث ها 

:  وسایل کمک آموزشی
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

فیلم و شبیه ساز) ببریدلطفاً نام(سایر موارد  

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٣٠آزمون پایان ترمدرصد نمره٣٠آزمون میان ترم 

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالسنمره درصد٣٠انجام تکالیف 
----------) ببریدناماً لطف(سایر موارد 

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

حل پروژه  کتاب باز میباشد)لطفا نام ببرید(سایر موارد

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

چاپی

1. Air Pollution Control Enginiering Lawrence K. Wang, Norman C. Pereira,
Yung-Tse Hang, Human Press Inc.( The Latest edition)

2. Air filteration ,R.C Drown.1993

3. Air pollution ,David H 2000.

4. Handbook of air pollution technology,S.C1984

5. Industrial ventilation guide book ,Howard G ,VOL 1,2 ,2001

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

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

8. Air pollution Control engineering, Noel D ,2000.

اینترنتی.



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

3

:منابع فارسی
چاپی.
اینترنتی.

جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر یاراحمدي در بهداشت حرفه اي آالینده هاي محیط کار نقش کنترل و تشریح جایگاه 1
در بهداشت حرفه اي) مهندسی–مدیریتی ( استراتژیهاي کنترل 2
طراحی و محاسبات مکانیسم حذف ذرات با اتاقک رسوب دهی 3
مبانی  کارکرد هاي  سیکلون  در کنترل ذرات منتشره  از فرایندهاي صنعتی 4
طراحی و محاسبات مکانیسم حذف ذرات با سیکلون5
آشنایی با قابلیت و کارکرد سیستم تصفیه  کننده بگ فیلتر ها 6
طراحی و محاسبات مکانیسم حذف ذرات با بگ هاوس7
آزمون میان ترم8
محاسبات مکانیسم حذف آالینده ها توسط رسوب دهنده هاي الکترو طراحی و9

استاتیکی

طراحی و محاسبات مکانیسم حذف آالینده ها با کمک بسترهاي جذب سطحی10
طراحی و محاسبات مکانیسم حذف ذرات با اسکرابرها11
مکانیسم هاي تصفیه در راکتور پالسمایی - آشنایی  مبانی پالسماي سرد12
طراحی و محاسبات مکانیسم حذف آالینده ها با کمک اکسیداسیون حرارتی 13
آشنایی با روش هاي تصفیه و حذف توسط کاتالیست ها 14
–فیزیکی ( آشنایی با روش هاي تصفیه و حذف آالینده ها توسط فرایند تلفیقی 15

)شیمیایی
توسط بیو فیلترهاطراحی و محاسبات مکانیسم حذف آالینده ها 16
حل مسئله-ارئه تحقیقات میدانی  دانشجویان17


