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

 

کارشناسی ا  تحصیلی: یرشتهو مقطع  بهداشت حرفه ای مهندسی گروه آموزشی:    بهداشت دانشکده:

 پیوسته  بهداشت حرفه ای

 ندارد   یش نیاز:پ     نظری 2 د:احنوع و  2           تعداد واحد:گازها و آئروسل ها  کینامیدنام درس: 

 دانشگده بهداشتمکان برگزاری:                 51-51ساعت  :ساعت  یکشبه :زمان برگزاری کالس: روز

  درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م  رسول یاراحمدی      مسئول درس:    51     تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 بانی تئوریک فیزیک و دینامیک آالیند های هوا )گازها و آئروسل ها ( آشنایی با م   

 درک رفتار آالینده ها در هوا 

 درک مبانی صحیح نمونه برداری از آالینده های هوا  و کنترل آن      

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 اهداف کلی دوره:

 اهی آنها  نسبت به مفاهیم زیر می باشد:هدف کلی از ارایه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگ

بر اثرات -توزیع  شکل و سایز ذرات -سرعت -تئوری مولکولی سینتیک گازها -ماهیت و فیزیک گازها 

 مدلسازی ذرات -دینامیک ذرات-نانو ذرات  -دینامیک ذرات -سالمت انسان و محیط 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

و است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنظورمن)

 تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه

 

 ماهیت و فیزیک گازها  -5

 وری مولکولی سینتیک گازها خواص و تئ -2

 سرعت و هواگذر در گازها -سرعت مولکولی عدد رینولدز سنجش فشار -1

 توزیع  شکل و سایز ذرات –خواص ذرات  -4

 اثرات بهداشت ذرات بر سالمت انسان و محیط  -1
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ته نشینی ذرات و اثرات نیروهای موثر بر ته نشینی –دینامیک ذرات ) قانون استوکس حرکت برونین  -1

 ذرات ( 

 دینامیک حرارتی ذرات  -7

 نانو ذرات –شکل گیری ذرات  -8

 دینامیک ذرات  -9

 مدلسازی ذرات  -51

 رفتار ذرات  -77

 اثر اینرسی ذرات  -72

 

 

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 حل پروژه  )لطفاً نام ببرید( ردسایر موا

 

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه محورها و موضوعات منطبق و متناسب با سرفصل  -

 آمادگی در مورد موضوعات جلسات قبل  -

 ل در طی ترم ) خارج از برنامه فوق( صارایه حداقل یک موضوع در سر ف -

 یز، نیم ترم ، پرسش و پاسخ(آمادگی جهت ارزشیابی در هر جلسه ) کوئ -

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد11آزمون پایان ترم   نمره درصد 11آزمون میان ترم 

 نمره درصد 51شرکت فعال در کالس     نمره صددر 11انجام تکالیف 
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 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

1. Particle technology,Hans Rumpf ,0 Reviews , Taylor & Francis, 1990 - 199 

2. Aerosol technology,properties, behavior, and measurement of airborne 

particles,William C. Hinds ,Wiley, 1999 - 483 pages 

3. Aerosol science for industrial hygienists,James H. Vincent ,Elsevier, Oct 10, 

1995 - Medical - 411 pages 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر یاراحمدی  ماهیت و فیزیک گازها  7

 دکتر یاراحمدی خواص و تئوری مولکولی سینتیک گازها  2

سرعت و هواگذر در -عت مولکولی عدد رینولدز سنجش فشارسر 3

 گازها 

 دکتر یاراحمدی

 دکتر یاراحمدی توزیع  شکل و سایز ذرات –خواص ذرات  4

 دکتر یاراحمدی اثرات بهداشت ذرات بر سالمت انسان و محیط  5

ته نشینی ذرات و –دینامیک ذرات ) قانون استوکس حرکت برونین  6

 وثر بر ته نشینی ذرات ( اثرات نیروهای م

 دکتر یاراحمدی

 دکتر یاراحمدی دینامیک حرارتی ذرات  1

 دکتر یاراحمدی میان ترم  8

 دکتر یاراحمدی نانو ذرات–شکل گیری ذرات  9

 دکتر یاراحمدی دینامیک ذرات 71

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+Rumpf%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hans+Rumpf%22
http://books.google.com/books?id=Xo0OAAAAQAAJ&sitesec=reviews
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+C.+Hinds%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+H.+Vincent%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Medical%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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 دکتر یاراحمدی مدلسازی ذرات 77

 دکتر یاراحمدی رفتار ذرات 72

 دکتر یاراحمدی اثر اینرسی ذرات  73

 دکتر یاراحمدی مدلسازی گازها و ذرات  74

 دکتر یاراحمدی ارئه تحقیق دانشجویان  75

 دکتر یاراحمدی ارئه تحقیق دانشجویان 76

 دکتر یاراحمدی رفع اشکال–حل مسئله  71

 


