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شتی و ردمانی گیالن معاونت آموزشی   گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی 
 آموزش الکترونیک 

 
 

 بهداشت عمومی گروه آموزشی: بهداشت حرفه ای  : کارگاه/دوره/ عنوان درس 

 بهداشتدانشکده  نی:دانشکده/ مرکز آموزشی درما نظری /واحد   2: تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

دانشجویان کارشناسی    تعداد گروه هدف:

 بهداشت عمومی رشته و ناپیوسته پیوسته 

 ساعت نظری(  34یک نیمسال ) : کارگاه/دوره  /مدت زمان ارائه درس 

 99-1400نیمسال اول سالتحصیلی  

  : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته بهداشت  

 عمومی

 10/10/1399لغایت   6/1399/ 20مان شروع:ز

 مشخصات استاد مسؤول: 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه  نام خانوادگی  نام

 mheidari1360@gmail.com 09113203058 01333824456 دانشیار حیدری  محمود 

 شخصات استادان/مدرسان همکار: م

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  شماره تماس  رتبه  نام خانوادگی  نام

--- --- --- --- --- --- 

      

 

   نیکالکترو   دورهطرح  



 

2 

 معرفي و اهداف درس 
 

 كلمه در مورد درس بنویسید.   300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1

بمنظــور درك رفتــار آالینــده   ( آالینده های هوا) آشنائی با مبانی تئوریک فیزیک و دینامیک گازها و آئروسولها

 صحیح نمونه برداری از آالینده های هوا و کنترل آنها هــا در هــوا، درك مبانی 
 

 

 

 كارگاه/دوره: /اهداف كلي درس

 اهمیت دینامیک گازها برای یک کارشناس بهداشت حرفهای را بیان نماید  .1

   یروسولها برای یک کارشناس بهداشت حرفهای را بیان نماید آاهمیت دینامیک  .2

 

 كارگاه/دوره: /اهداف اختصاصي درس

 : دورهدستیار انتظار می رود در پایان   دانشجو/ از 

 تفاوت گاز و بخار را درك کرده به اصول سایکومتری هوا آشنا باشد  -1

 با قوانین گازهای کامل و کاربرد آنها در بهداشت حرفه ای و ایمنی آشنا شود  -2

 گازها و بخارات و آئروسل ها آشنا شود با واحدهای غلظتی  -3

 و نحوه تصحیح آن آشنا شود  با نحوه محاسبه حجم هوا  -4

 قوانین انتشار و نفوذ گازها و بخارات تحلیل نماید  -5

 با مفهوم ویسکوزیته و تاثیر آن در جابجابب و انتقال سیال )خصوصاً هوا( آشنا شود  -6

 با روش های اندازه گیری پارامترهای هوا )سرعت، فشار، دبی و...( آشنا شود  -7

 وانواع آن آشنا شود  تعریف ائروسل ونحوه ساخت -8

 آئروسل های اتمسفری و اهمیت آنها را بداند  -9

 مکانیسم های انعقادی ذرات را در هوا بداند   -10

 حرکت یکنواخت ذرات در هوا را بداند  -11

   روابط پیش بینی سرعت ته نشینی ذرات در هوا بداند   -12

 با مفاهیم مهم در رفتار دینامیک ذرات آشنا شود  -13

 رینولدز ذرات را بداند عدد  -14

 با توابع توزیع سایزی ذرات آشنا شود  -15

 اهمیت سایز ذرات را از نظر ته نشینی در دستگاه تنفس بداند  -14

 توانایی محاسبه سرعت ته نشینی آئروسل ها را داشته باشد  --15

 کاربرد ضریب تصحیح لغزشی کانینگهام و عدد نادسن را بداند  -16

 ث آماری ایروسولها آشنایی با مباح  -17
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 99-1400اول سالتحصیلي نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس  عنوان  جلسه
 بازه زمانی 

 )روز( 

 نوع

 ای( سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

1 

معارفه و تشريح سرفصلها، 
نحوهارزيابي دانشجويان، منابع  
درس ،كميات اصلي و فرعي،  

 كليات 

 دكتر محمود حیدري 

 3/7/99 29/6/99 ای چند رسانه  

2 

مقدمه، تعاريف گاز و بخار، درجه  
حرارت بحراني، خصوصيات مهم  

مواد شيميايي)بو، فشار بخار، چگالي  
 بخار و..(

″ 
 10/7/99 5/7/99 ای چند رسانه  

3 

–وانين گازها (قانون بويل ق

ماريوت، شارل گيلوساك، قانون  
عمومي گازها ، قانون دالتون) به  

 ه حل مساله همرا

″ 
 16/7/99 12/7/99 ای چند رسانه  

4 
فيزيك گازها ، ويسكوزيته 

 ديناميك و ويسكوزيته سينماتيك 
 24/7/99 19/7/99 ای چند رسانه   ″

5 
ويژگيهاي گاز شامل تئوري  

سينتيك گازها،سرعت مولكولي،  
 ميانگين فاصله آزاد مولكولي

″ 
 1/8/99 27/7/99 ای چند رسانه  

6 
ار، معرفي عدد رينولدز به  پديده انتش

 همراه حل مساله 
 8/8/99 3/8/99 ای چند رسانه   ″

7 
اندازه گيري سرعت، دبي،  

فشار،حجم و آشنايي با وسايل  
 سنجشاين پارامترها 

″ 
 15/8/99 10/8/99 ای چند رسانه  

8 
مقدمه، مشخصات آئروسولها  

توزيع سايز، بحث آماري ذرات،  (
 ضريب شكل و ...( 

″ 
 22/8/99 17/8/99 صوتی 

9 
اثرات محيطي آئروسولهاي  

اثرات جوي، اثرات  (اتمسفري 
 شيميائي، اثرات بهداشتي

″ 
 29/8/99 24/8/99 صوتی 

10 
ديناميك ذرات (قانون استوكس،  

حركت براونين، نشست، اثر  
 نيروهاي خارجي 

″ 
 6/9/99 1/9/99 صوتی 

11 
اصول  (ترموديناميك آئروسول ها  

 كلوين و ...( پايه، تعادل، اثرات  
 6/9/99 1/9/99 صوتی  ″

12 
تشكيل هسته ذرات: از خوشه هاي  

تراكم/تبخير  -مولكولي به نانوذرات
 (انتشار، انتقال جرم و 

″ 
 6/9/99 1/9/99 صوتی 

13 
ديناميك جمعيت آئروسول ها  

 ))كوآگوالسيون
 13/9/99 8/9/99 صوتی  ″

14 
 مدل سازي آئروسول ها )مدل

box  3...)، مدل-D  
 20/9/99 15/9/99 صوتی  ″

15 
رفتار آئروسول ها در هوا (رژيم  

هاي جريان، حركت ذرات در  
 مسيرهاي مختلف

″ 
 27/9/99 22/9/99 صوتی 
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)Straight،Curvilinear(  ،
 فاصله توقف، برخورد اينرسيال و 

16 
حل مسائل مربوط به ديناميك  

 گازها و آئروسل ها 
 4/10/99 29/10/99 ای چند رسانه   ″
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 نحوه تدریس: 

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد  وظایف شرکت کنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلی

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ و منابع اصلی محتوای 

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ بیشتر  مطالعه منابع

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ تمرین ها

    √  تاالر گفتگو 

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ طرح سوال 

 ، پاسخ به پرسش ها ، محتوا سازی و آزمونتدریس فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ سواالت متداول 

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ آزمون 

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت  √  اتاق گفتگو

 ، پاسخ به پرسش ها محتوا سازی و آزمون  تدریس، فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ کالس آنالین

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت  √  اخبار

    √  نظرسنجی 

    √  خود آزمون 

 ، پاسخ به پرسش ها تدریس، محتوا سازی و آزمون فراگیری، حل تمرین و مشارکت   √ ها تکالیف و پروژه

 

 از طریق    روش برگزاري الس آنالین لطفاًدر خصوص ك(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. .و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 

 برگزار گردید.  Sky roomاز طریق سامانه چهارجلسه کالس از هفته اول آذر تا هفته اول دیماه بصورت وبیناری )مدت زمان یک ساعت و نیم برای هر جلسه ( 
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 : منابع اصلي درس
در صورتی  -) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال
1. William C. Hinds, Aerosol technology. 2ndEdition. John Wiley. 1999. 

2. Yuanhui Zhang, Indoor air quality engineering, CRC Press, 2004. ISBN 97815667067422. 

3. Hans Rumpf, Particle technology, Springer, 1975, ISBN 978-94-011-7944-73. 

 : بیشتر مطالعه منابع

 نوع محتوا 
   فیلم  اتوران اسکورم انیمیشنپاورپوینتتصویر (Word, Pdf)متن  پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(   سایر موارد     صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها:  

   تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود  

 لحاظ نمایید.

 ره شما
عنوان  

 تکلیف 
 مهلت پاسخ دانشجویان  شرح تکلیف 

فیدبک  

 مدرس 
 هدف از ارائه تکلیف 

1 
تمرین های مبحث دینامیک گاز ها   تمرین

 تمرین(   15)

در پایان هر جلسه  

 تدریس و تا جلسه بعد 

تسلط بر محاسبات و   

 مباحث

2 
تمرین های مبحث دینامیک آئروسل   تمرین

 تمرین(   30ها )

سه  در پایان هر جل

 تدریس و تا جلسه بعد 

تسلط بر محاسبات و   

 مباحث

3 

ترجمه و بحث در خصوص یک متد   پروژه 

نمونه برداری استاندارد از سازمان  
NIOSH 

از ابتدای ترم تا آخرین  

 جلسه کالس 

آشنایی با کاربرد   

مباحث دینامیک  

گازها و آئروسل ها  

 در نمونه برداری 

 به هر ارزشیابي:   نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط

 ب(  پایان دوره                    الف(  در طول ترم 

 تاریخ درصد  /نمره ارزشیابی روش 

  درصد  10نمره/  2 کوئیز های کالسی 

  درصد  10نمره/  2 فعالیت های کالسی 

  درصد  10نمره/  2 پروژه 

  درصد  5نمره/ 1 حضور فعال و منظم در کالس 

  درصد  65ره/نم 13 امتحان پایان ترم 
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 : یان/شركت كنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده  / هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir  الکترونیکی آدرس  به  روزانه  مراجعه ✓
  درس  یمحتوا  و   درسی موضوعات اخذ  ✓

 آموزشی  محتوای   مطالعه  ✓
 شده  محول   تکالیف   موقع  به    رائها ✓

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی  ✓

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم  ✓

 

 

 

 

 

  


