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 بهداشت دانشکده 
 واحد نظری  2 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد (22) دینامیک گازها و آئروسلها درس: و شماره نام

 جلسه  17 مدت زمان ارائه درس: کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای :تحصیلی مقطع رشته و 

 دانشکد بهداشت   محل برگزاری: ندارد  نیاز:یشپدروس 

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

  heidari@gums.ac.irآدرس ایمیل:

 
 ف کلی درس:اهدا
ه از آالینده ها جهت شناخت بهتر آنها  آشنایی دانشجویان با رفتار آالینده های شیمیایی هوایی محیط کار، فیزیک ، دینامیک و ترمودینامیک این گرو  •

 بمنظور نمونه برداری، ارزشیابی و طرح ریزی اقدامات کنترلی موثر 

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

هداشت حرفه ای را درک نموده و به لزوم پایش و کنترل این گروه از  دانشجو اهمیت مواجهه نیروهای شاغل با آئروسل ها، گاز ها و بخارات در ب •
 آالینده ها پی ببرد.   

ظور  رفتار آئروسل ها، گازها و بخارات را درک نموده با فیزیک و دینامیک آئروسل ها آشنا شود و کاربرد این علوم را در بهداشت حرفه ای بمن •
 پایش و اندازه گیری صحیح فرا گیرد. 

 صحیح رفتار آالینده های عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار، در انتخاب روش های کنترلی صحیح به شناخت بهتری دست یابد.با شناخت   •

 جنبه های مضر مواجهات شغلی با آئروسل ها و گازها و بخارات را بداند. •

 دینامیک جمعیت آئروسل ها و مدل سازی رفتار این آالینده ها را فرا گیرد.  •

 

 طرح دوره دروس نظری  



- 

                                                                                                                   دینامیک گازها و آئروسل ها مانبندی ارائه برنامه درس جدول ز
 95-96سال تحصیلی  نیمسال اول

 مدرس  موضوع جلسه  ساعت تاریخ  ردیف
روش های  
 آموزش 

امکانات  
 مورد نیاز 

عرصه   
 آموزش 

1 
 دوشنبه 29/6/95

10-8 
ارایه هدف، سرفصل و روش  
ارزیابی درس و کلیاتی در  

 خصوص سیاالت

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

2 

 دوشنبه 5/7/95
10-8 

فیزیک گازها و کمیات مهم و 
پایه ای  ) دما، جرم ملکولی ،  

دانسیته، ویسکوزیته   فشار ،
 ...(،ترمودینامیک آئروسلها

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

3 

 دوشنبه 12/7/95
10-8 

 حل مسئله 

کلیاتی در خصوص ذرات و 
طبقه  ، آئروسلها  شامل تعریف

بندی و کاربرد آیروسل ها  سایز 
 و شکل 

دکتر محمود  
 ی حیدر

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

4 

 دوشنبه 19/7/95
10-8 

 حل  مسئله 

منااابع انتشااار ذرات، اسااتاندارد 
های ذرات و روش اندازه گیاری 
 قطر و نمونه برداری از ذرات 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

رسکالس د  

5 

 دوشنبه 26/7/95
10-8 

 حل مسئله 

بحااه هااای آماااری آئروساالها ، 
مفاهیم توزیع اندازه ، میاانگین ، 
انحراف معیار ، توزیع تجمعای و 

 توزیع لگ نرمال  
 حل مثال کاربردی

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

6 

 دوشنبه 3/8/95
10-8 

 ل مسئله ح

آشنایی با وسائل و تجهیزات اندازه  
 گیری سرعت، فشار و دبی هوا 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

7 

 دوشنبه 10/8/95
10-8 

  حل مسئله

ویزگیهای گاز  تئوری سینتیک 
گاز ، سرعت ملکولی، میانگین  

 های هوا فاصله بین ملکول

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

8 
 دوشنبه 10/8/95

10-8 
 حل مسئله 

تشریح حرکاات ذرات در هاوا و 
کامپیوتر و سخنرانی، حل  دکتر محمود  

ویدئو  
 کالس درس



مکانیسم های جماع آوری ذرات 
از جریان هوا با رویکرد تشریح و 
تبیااین مبااانی قااوانین حاااکم ، 
قاااانون تاااه نشاااینی ذرات و 

 ها  محاسبات فرمول
 حل مثال  

 پروژکتور  مسأله و تمرین حیدری 

9 

 دوشنبه 17/8/95
10-8 

 حل مسئله 

مکانیسم های جماع آوری ذرات 
از جریان هوا با رویکرد تشریح و 
تبیااین مبااانی قااوانین حاااکم ، 
نیروهاااای شاااناوری و درا  و 

 محاسبات فرمول ها  
 حل مثال  کاربردی 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

10 

 دوشنبه 24/8/95
10-8 

 حل مسئله 

عاادد رینولااد و تقساایم بناادی 
منطقااه جریانهااا براساااس آن، 
محاسااابات ضاااریح تصاااحیح 
کانینگهام و سارعت تاه نشاینی 

 ذرات بر اساس آن 

 حل مثال 

مود  دکتر مح
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

11 

 دوشنبه 1/9/95
10-8 

 حل مسئله 

مکانیسم های جماع آوری ذرات 
از جریان هوا با رویکرد تشریح و 
تبیااین مبااانی قااوانین حاااکم ، 
نیروی اینرسی گریاز از مرکاز و 

 محاسبات 
 حل مثال  کاربردی 

دکتر محمود  
 ی حیدر

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

12 

 دوشنبه 15/9/95
10-8 

 حل مسئله 

مکانیسم های جماع آوری ذرات 
از جریان هوا با رویکرد تشریح و 
تبیااین مبااانی قااوانین حاااکم ، 
نیروی اینرسی برخورد محاسبات 

 پارامتر برخورد  و محاسبات 
 حل مثال  کاربردی  

ر محمود  دکت
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

13 
 دوشنبه 22/9/95

10-8 
 حل مسئله 

مکانیسم های جماع آوری ذرات 
از جریان هوا با رویکرد تشریح و 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  

 کالس درس



تبیااین مبااانی قااوانین حاااکم ، 
نفوذ و محاسبات پاارامتر  نیروی 

 نفوذ  و محاسبات فرمولی 
 ربردی حل مثال  کا

 پروژکتور 

14 

 دوشنبه 29/9/95
10-8 

 حل مسئله 

کشش الکتروستاتیکی و نیاروی 

 الکتروستاتیکی  

 حل مسائل کاربردی 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

15 

 دوشنبه 6/10/95
10-8 

اثرات آئروسال هاا بار انساان و 

 محیط زیست 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
ویدئو  
 پروژکتور 

 کالس درس

16 

 دوشنبه 13/10/95
10-8 

مرور مباحه، رفع اشکال، حل  
 تمرین 

دکتر محمود  
 حیدری 

سخنرانی، حل  
 مسأله و تمرین

کامپیوتر و 
  ویدئو

 پروژکتور 

 کالس درس

17 
 دوشنبه 

10-8 
 کالس درس    امتحان پایان ترم

 

 

منابع اصلی درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا  
در صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدات  آن به عنوان  -صفحات مورد نظردر این درس
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 1385دکتر منصور غیاث الدین ، آلودگی هوا ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال  -5
 ترجمه دکتر ندافی و همکاران ، انتشارات کتاب ایرانیان   کنت وارک ، آلودگی هوا و منشا آن ،  -6
 دیوید کوپر ،  کنترل آلودگی هوا با رویکرد کنترل ) سیستم حذف ذرات( ، ترجمه دکتر امیر کریمی و مهندس آرزو نیک سیر  -7



 امکانات آموزشی   
  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور

 
 ی: رم مربوط به هر ارزشیابا نحوه ارزشیابی دانشجو و ب

 الف(  در طول ترم                                    ب(  پایان دوره 

 نمره روش آزمون 

 2 ترجمه 

 3 امتحانات کالسی 

 15 امتحان پایان ترم 

 
 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد( 

 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ➢
 حضور بموقع در کالس  ➢
 انجام تمرین های کالسی  ➢
 تعامل موثر و شرکت در بحه های کالسی  ➢


