
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن 

 بهداشت دانشکده 
 واحد عملی1 واحد نظری 2 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد تجزیه و ارزشیابی آالینده های هوا  درس: و شماره نام

مهندسی   و ناپیوسته کارشناسی پیوسته :تحصیلی مقطع رشته و 
 بهداشت حرفه ای

 جلسه  17 رائه درس:مدت زمان ا

 دانشکد بهداشت   محل برگزاری: نمونه برداری از آالینده های هوای محیط کار نیاز:پیشدروس 

 33824456 تلفن و روزهای تماس: دکتر محمود حیدری مسئول برنامه:نام 

  heidari@gums.ac.irآدرس ایمیل:

 
 ف کلی درس:اهدا
اهی و کاربردهای آن در مهندسی بهداشت حرفه ای بمنظور تجزیه و اندازه گیری آالینده های هوای  روش های تجزیه دستگآشنایی دانشجویان با  •

 محیط کار و همچنین آشنایی با برخی روش های استخراج و آماده سازی نمونه ها 

 :درس اهداف اختصاصی
 در پایان ترم انتظار می رود توانمندی های زیر مرتبط با این درس تحصیل گردد: 

-GCو  GC ،HPLCکروماتوگرافی   روش هایو اندازه گیری آالینده های هوای محیط کار شامل دستگاهی و روش های مهم تجزیه  دانشج •

MS اسپکتروفوتومتری  و روش های طیف سنجیUV-VIS-IR را فرا بگیرد    

مایع، سوکسله و رفالکس و...  -استخراج مایع با روش های مهم و کاربردی استخراج و آماده سازی نمونه ها شامل روش های استخراج فاز جامد، •
 آشنا گردد. 

 برخی از روش های ریز استخراج و کاربرد آنها در تجزیه و تعیین مقدار آالینده ها را بشناسد.  •

 روش های آماری در تحلیل نتایج و ارزیابی عملکرد روش های تجزیه ای را فرا گیرد. •
 

 طرح دوره دروس نظری  



- 

 و ارزشیابی آالینده های هوا               تجزیهجدول زمانبندی ارائه برنامه درس 
 95-96سال تحصیلی   نیمسال اول

 مدرس  موضوع جلسه  ساعت تاریخ  ردیف
روش های  

 آموزش 
امکانات  
 مورد نیاز 

عرصه   
 آموزش 

1 
 دوشنبه 29/6/95

12-10 
ارایه هدف، سرفصل و روش  

ارزیابی درس و کلیاتی در  
 روش های تجزیه خصوص 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  رانی سخن
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

2 

 دوشنبه 5/7/95
12-10 

آشنایی با روش دستگاهی  
 کروماتوگرافی گازی

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

3 

 دوشنبه 12/7/95
12-10 

در  GCآشنایی با کاربردهای 
بهداشت حرفه ای و ارزیابی  

 GCعملکرد تجزیه با 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

4 

 دوشنبه 19/7/95
12-10 

آشنایی با کروماتوگرافی مایع باا 
  HPLCعملکرد عالی 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

5 

 دوشنبه 26/7/95
12-10 

آشنایی با کلیات و مفاهیم طیف 
ربرد آنها در بهداشت سنجی و کا

 حرفه ای

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

6 

 دوشنبه 3/8/95
12-10 

آشنایی با روش  
-UV-VISاسپکتروفوتومتری 

IR 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

7 

 دوشنبه 10/8/95
12-10 

آشنایی با روش جذب اتمی و  
پالسمای جفت شده القایی  

ICP 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

8 

 دوشنبه 10/8/95
12-10 

آشنایی با پارامترهای عملکاردی 
 روش های تجزیه دستگاهی

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

9 

 دوشنبه 17/8/95
12-10 

آشنایی با روش هاای آمااری در 
 تجزیه نمونه ها

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس



10 

 دوشنبه 24/8/95
12-10 

دکتر محمود   
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

11 

 دوشنبه 1/9/95
12-10 

-آشنایی با روش استخراج مایع
مایع در استخراج و آماده سازی 

 نمونه ها  

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

12 

 دوشنبه 15/9/95
12-10 

تخراج فاز  سآشنایی با روش ا 
جامد در استخراج و آماده سازی 

 ا نمونه ه

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

13 

 دوشنبه 22/9/95
12-10 

آشنایی با روش های  
میکروسکوپیک در تجزیه نمونه  

 های آالینده هوا 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

14 

 دوشنبه 29/9/95
12-10 

روش های استخراج از آشنایی با  

 جاذب های سطحی

 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

15 

 دوشنبه 6/10/95
12-10 

استاندارد داخلی و رسام منحنای 

هااای کالیبراساایون در تجزیااه و 

 تعیین تراکم نمونه ها

 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
یدئو  و

 پروژکتور 

 کالس درس

16 

 دوشنبه 13/10/95
12-10 

آماده سازی نمونه ذرات جمع  
 و فیلتر  آوری در ایمپینجر

 

دکتر محمود  
 حیدری 

کامپیوتر و  سخنرانی 
ویدئو  

 پروژکتور 

 کالس درس

17 
 دوشنبه 

12-10 
 کالس درس    امتحان پایان ترم

 

 



 
 

 امکانات آموزشی  
  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 
 رم مربوط به هر ارزشیابی:ا نحوه ارزشیابی دانشجو و ب

 الف(  در طول ترم                               ب(  پایان دوره 

 ساعت  تاریخ نمره روش آزمون

   3 پروژه 

   2 امتحانات کالسی 

   15 امتحان پایان ترم

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(
 دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: هر 

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی ➢

 حضور بموقع در کالس ➢

 انجام تمرین های کالسی ➢

 تعامل موثر و شرکت در بحث های کالسی  ➢


