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   کسب مهارت در ارزیابی آالینده های هوا از طریق سنجش های کمی و کیفی نمونه های هوادرس:  ياهداف کل

 

م مورد يرئوس مطالب )مفاه جلسه

 س(يانتظار تدر
 رانيت فراگيفعال

 نحوه

 ارائه

 درس

 روشهای آنالیز متداول در بهداشت حرفه ایدرباره مقدمه  اول

 NIOSHآشنایی با بخش آنالیز روش های و 
فعال در بحث و پرسش و پاسخشرکت   

 سخنراني

بحث 

 گروهي

و کاربرد آن در آشنایی با روشهای کروماتوگرافی  دوم

 آنالیز نمونه های هوا
 فعاليت فراگيران

 سخنراني

بحث 

 گروهي

و کاربرد آشنایی با روش های جذب و نشر اتمی  سوم

 آن در آنالیز نمونه های هوا
 فعاليت فراگيران

 سخنراني

بحث 

 گروهي

 هوا نمونههاي سازي آماده نوین روشهاي با آشنایي چهارم

 Needle Trapو  SPMEمانند 
مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني

بحث 

 گروهي

نمونه ها شامل  یکم یابیارزش دیجد یها کیتکن یمعرف پنجم

پراش  یسنج فی، طXRD کسیپراش اشعه ا کیتکن

  EDAX کسیپرتو ا یانرژ

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني

بحث 

 گروهي

نمونه ها شامل  یکم یابیارزش دیجد یها کیتکن یمعرف ششم

 کی(، تکنXRF)  کسیفلورسانس اشعه ا ینگار فیط

 FTIRمادون قرمز  هیفور یسنج فیط

 فعاليت فراگيران

 سخنراني

بحث 

 گروهي

نمونه ها شامل  یفیک یابیارزش دیجد یها کیتکن یمعرف هفتم

 کروسکوپی، مSEM یروبش یالکترون کروسکوپیم

 TEM یعبور یالکترون

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ

 سخنراني

بحث 

 گروهي

 هشتم
 اعتبار بخشی روشهای ارزشیابی آالینده های هوا

از کالس و شرکت مطالعه مباحث قبل 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

اندازه گیری و ارزشیابی اتاق های پاک و استاندارهای  نهم

 مربوطه

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي



ساخت تراکم های معین گازها به روش های استاتیک و  دهم 

 دینامیک

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

 یازدهم
 ساخت ذرات منودیسپرس و پلی دیسپرس

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

نمونه برداری از کانال ها ، خروجی و دودکش ها و  دوازدهم

فضاهای محصور به منظور آزمون سیستم های کنترل 

 آالینده

مطالعه مباحث قبل از کالس و شرکت 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

 و SPMEارایه مقاله تحقیقی مرتبط با روش های  سيزدهم

Needle Trap 

ارایه مقاله در کالس توسط دانشجو 

 فعال در بحث و پرسش و پاسخو 
 سخنراني

بحث 

 گروهي

و  XRD ارایه مقاله تحقیقی مرتبط با روش های چهاردهم

EDAX ،XRF 

ارایه مقاله در کالس توسط دانشجو 

 و فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

میکروسکوپ های  ارایه مقاله تحقیقی مرتبط با روش های پانزدهم

 الکترونی

 ارایه مقاله در کالس توسط دانشجو

 و فعال در بحث و پرسش و پاسخ
 سخنراني

بحث 

 گروهي

   
 

 

 

 عملی

  ساخت تراکم یک گاز به روش استاتیک و نمونه برداری و آنالیز آن

  ساخت تراکم یک گاز به روش دینامیک و نمونه برداری و آنالیز آن

  )آزمایشگاهی یا میدانی( نمونه برداری از کانال ها و خروجی ها

  FTIR( با روش تکنیک طیف سنجی فوریه مادون قرمز سیلیسمانند  آالینده )می یک سنجش ک

 (GCو تجزیه آن به روش کروماتوگرافی )  SPMEنمونه برداری از یک آالینده فرار با روش میکرواستخراج فاز جامد 

 )بررسی میدانی( ارزشیابی یک اتاق پاک

 

 

 نحوه ارزشيابي واحد درسي:

 % 04امتحان نهایی تئوری 

 %04عملی امتحان  
  %01حضور دانشجو 
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