
 دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی -فرم طرح دوره نظری و عملی

 99-400نیمسال دوم سال     طراحی سیستم های کنترل گرما و سرمامعرفی درس  

 مهندسی بهداشت حرفه ایدانشکده: بهداشت                                                         گروه آموزشی : 

 کنترل گرما و سرما     یها ستمیس یطراح*نام وشماره درس: 

 رشته مهندسی بهداشت حرفه ای  2ترم  ارشد* رشته ومقطع تحصیلی: کارشناسی 

 (                     *محل برگزاری: دانشکده بهداشت 8-10شنبه  چهارشنبه)و نظری*روز و ساعت برگزاری: تئوری 

  ندارد* نام مسوول درس)استاد درس(:  دکتر رسول همت جو         * دروس پیش نیاز: 

        گروه بهداشت حرفه ای -* آدرس دفتر:  دانشکده  بهداشت

 عملی ( 1 –نظری 2رشته ومقطع تحصیلی: بهداشت حرفه ای                 کارشناسی پیوسته نوع واحد : )

 Email :r.hemmatjo@yahoo.comآدرس*

 

کار و  طیدر مح کنترل گرما و رطوبت یو عمل ینظر یالزم جنبه ها یکسب مهارتها هدف کلی درس:

 آن یطراح یروشها

 ) مشارکت دانشجو در فعالیت های کالس نظری  وظایف دانشجویان)تکالیف دانشجو در طول ترم

های تئوری و عملی، انجام پروژه ، حل مسائل و تکالیف محوله، حضور منظم در کالس وعملی

 های آزمایشگاهی مربوطه

  منابع اصلی ) با رعایت اصول منبع نویسی  ودادن نشانی برای تهیه آنها شامل کتابخانه، کتاب

 فروشی، اینترنت،.....(

ستفاده:و  روش تدریس  شی مورد ا سایل کمک آموز سخنرانی  و سخنرانی ،  شامل ،  شهای تدریس  رو

سئله  سخ کنفرانس ، بحث گروهی ، پروژه ، حل م سش و پا و  وایت برد) ها....سایر روش –بازخوردی ، پر

 ویدیو پروژکتور(

 زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هرارزشیابی:) نوع امتحانات از لحاظ  روش ها و

 زمان امتحانات و تکالیف ذکر شود( -بندیبارم  -نحوه طراحی سوال

 ساعت تاریخ نمره روش

پرسش و پاسخ 

 کالسی 

 16 -18 هر جلسه /25

 16 -18  4 امتحان میان ترم

    16 امتحان پایان ترم
 



 مقررات درس و انتظارات از دانشجویان

 حضور منظم در کالس و شرکت فعال در مباحث  -1

 پروژه هاانجام منظم تکالیف و  -2

 400/99دومنیمسال  و نظری تئوری کنترل گرما و سرما یها ستمیس یطراح جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع  مدرس عنوان

 کالس

  دکتر رسول همت جو کنترل گرم یروشهاو  یجو طیشرا میمفاه

 مطالعه مباحث جلسات قبل کتر رسول همت جود اآنه اتیو خصوص قیامواد ع

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو هوا یکینامیمشخصات ترمود

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو یکرومتریتحوالت سا

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو انتقال حرارت از جداره ها ینظر میمفاه

 جلسات قبلمطالعه مباحث  دکتر رسول همت جو طرح داخل ساختمان یماد

 جلسات قبلمطالعه مباحث  دکتر رسول همت جو طرح خارج ساختمان یدما

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو سرد نشده ایگرم  یفضاها یدما

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو ساختمان یمحاسبات تلفات حرارت

 قبلمطالعه مباحث جلسات  دکتر رسول همت جو یحرارت مرکز یستمهایانواع س

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو زیحرارت مرک ستمیس یمحاسبه و انتخاب اجزا

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو یشیسرما یها ستمیانواع س

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو شیبار سرما محاسبات

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو یشیگرما لیوسا یانتخاب و طراح

 مطالعه مباحث جلسات قبل دکتر رسول همت جو یشیسرما لیوسا یانتخاب و طراح

 

 

 

 

 


