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 معرفی درس:

مهندسی   رشته  کارشناسی  مقطع  دانشجویان  توانمندی سازی  با هدف  نمونه های هوا  ارزشیابی  و  تجزیه  درس 

با استفاده از روش ها و دستگاه های  آالینده های هوا انواع  بهداشت حرفه ای و ایمنی کار در سنجش کمّی تراکم 

 شیمیایی ارائه خواهد شد.  به منظور ارزیابی ریسک های مواجهه با مواد تجزیه ای مرسوم و نوین 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 مالحظات بهداشتی، ایمنی و اخالقی در محیط آزمایشگاه  (1

 انواع روش های آماده سازی نمونه   (2

 انواع روش های استانداردسازی   (3

 کالیبراسیون  های  منحنی  ترسیم  انواع   (4

   ی کروماتوگراف های  کار با دستگاه   (5

 طیف سنجی و نورسنجی   های کار با دستگاه   (6

 روش های تیتراسیون برای تعیین تراکم آالینده های هوا  (7

 بررسی میکروسکوپی ذرات و الیاف  (8

 انواع خطای ازمایشگاهی، صحت و دقت   (9

 با مقادیر استاندارد درباره شرایط کاری کارگر   و مقایسه   نتایج تجزیه   تفسیر  (10

 ارزیابی ریسک مواد شیمیایی  (11
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 اهداف كلی  ❖

 مالحظات بهداشتی، ایمنی و اخالقی در محیط آزمایشگاه 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 . مختلف را بشناسدمخاطرات بهداشتی در محیط آزمایشگاه  و کار با مواد شیمیایی   ▪

 . اصول حفاظت ایمنی و مقررات عمومی در محیط آزمایشگاه را مطلع باشد و رعایت نماید ▪

 . اصول اخالقی الزم در زمان حضور در آزمایشگاه را مطلع باشد و رعایت نماید  ▪

 

 

 هدف كلی  ❖

 انواع روش های آماده سازی نمونه  

 اهداف اختصاصی  ❖

 قادر باشد: دانشجو بایست در پایان دوره 

 نماید. تشریح را   روش های مکانیکی آماده سازی نمونه ▪

 نماید. تشریح را   روش آماده سازی انحالل ▪

 نماید. تشریح را  روش آماده سازی و استخراج اولتراسونیک ▪

 نماید. تشریح را  روش آماده سازی و استخراج مایکروویو  ▪

 نماید. تشریح را  تخراج سوکسلهسروش آماده سازی و ا ▪

 نماید. تشریح را  آماده سازی و استخراج حرارتی روش  ▪

 نماید. تشریح را  روش آماده سازی و استخراج هضم اسیدی یا خاکسترسازی  ▪

 نماید. تشریح را  روش آماده سازی و استخراج خاکسترسازی خشک  ▪

 نماید. تشریح را  روش آماده سازی نمونه ذرات جمع آوری شده در ایمپبنجر ▪

 نماید. تشریح را  ذرات جمع آوری شده بر روی فیبلتر )شفاف کردن فیلترها( روش آماده سازی نمونه های  ▪
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 هدف كلی  ❖

 انواع روش های استانداردسازی  

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را تعریف نماید.  واحدهای غلظت در محلول ها )پی پی ام، موالریته، نرمالیته و غیره( ▪

 را تشریح نماید.  استانداردسازی خارجیروش  ▪

 را تشریح نماید.   روش استانداردسازی داخلی ▪

 را توصیف نماید.  روش استانداردسازی افزایشی  ▪

 

 

 

 

 هدف كلی  ❖

 ترسیم انواع منحنی های کالیبراسیون  

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 نماید.   رسیم را ت  استانداردسازی خارجیمنحنی کالیبراسیون مربوط به  ▪

 نماید.  رسیمرا ت   منحنی کالیبراسیون مربوط به استانداردسازی داخلی ▪

 نماید.  رسیم را ت  منحنی کالیبراسیون مربوط به استانداردسازی افزایشی  ▪
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 هدف كلی  ❖

   ی کروماتوگرافهای  کار با دستگاه  

 اهداف اختصاصی  ❖

 قادر باشد: دانشجو بایست در پایان دوره 

 تشریح نماید.  مبانی عملکردی دستگاه های کروماتوگرافی ▪

 تشریح نماید.  اجزای اصلی دستگاه های کروماتوگرافی  ▪

 فار متحرک، برنامه ریزی دمایی را بداند. مفاهیم اصلی کروماتوگرافی از جمله زمان بازداری، مساحت پیک،  ▪

 . را بداند   ملکردتقسیم بندی انواع دستگاه های کروماتوگرافی براساس ع ▪

 . را بداند تقسیم بندی انواع دستگاه های کروماتوگرافی براساس براساس فاز متحرک  ▪

 انواع آشکارسازهای کاربردی در دستگاه های کروماتوگرافی را تشریح نماید.  ▪

 اجزای اصلی، عملکرد و کاربردهای کروماتوگرافی گازی را تشریح نماید.  ▪

 کاربردهای کروماتوگرافی مایع را تشریح نماید. اجزای اصلی، عملکرد و  ▪
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 هدف کلی  ❖

 طیف سنجی و نورسنجی   های کار با دستگاه  

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 نماید. را تشریح اصول عملکردی دستگاه های طیف سنجی و نورسنجی   ▪

 نماید.  وصیفرا تاجزای اصلی دستگاه های طیف سنجی و نورسنجی  ▪

 را تقسیم بندی نماید. انواع روش های طیف سنجی براساس نوع بر هم کنش، نوع ماده و ناحیه فرکانسی   ▪

 را تشریح نماید. فرابنفش در تجزیه نمونه ها   -اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی ▪

 را تشریح نماید. اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه اسپکتروفتومتری مادرون قرمز در تجزیه نمونه ها   ▪

 را تشریح نماید. ه  اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه طیف سنجی جذب اتمی شعله در تجزیه نمون ▪

 را تشریح نماید. اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه طیف سنجی جذب اتمی کوره در تجزیه نمونه   ▪

 را تشریح نماید. اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه طیف سنجی جذب اتمی بخار سرد در تجزیه نمونه  ▪

 را تشریح نماید. نمونه ها   اصول عملکردی و کاربردهای دستگاه های طیف سنجی نشر اتمی در تجزیه ▪

 

 هدف كلی  ❖

 روش های تیتراسیون برای تعیین تراکم آالینده های هوا 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 را تشریح نماید.  اصول روش تیتراسیون  ▪

 را تشریح نماید.  انواع روش های تیتراسیون ▪

 را تشریح نماید.   تیتراسیوناصول کاربردی هریک از روش های  ▪

 نقاط قوت و ضعف هریک از روش های تیتراسیون را تشریح نماید.  ▪

 کمی سازی و محاسبات مربوط به نتایج آنالیز نمونه های هوا با استفاده از روش های تیتراسیون را بداند.  ▪
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 هدف كلی  ❖

 بررسی میکروسکوپی ذرات و الیاف 

 اهداف اختصاصی  ❖

 پایان دوره قادر باشد: دانشجو بایست در  

 را تشریح نماید.  د و شمارش ذرات و الیاف در نمونه های هوا ابعا اصول کاربردی میکروسکوپ ها در تعیین  ▪

 را تشریح نماید.  روش کالیبراسیون میکروسکوپ های نوری ▪

 انواع گراتیکول های کاربردی در آنالیز میکروسکوپی ذرات و الیاف را توصیف نماید.  ▪

 آماده سازی نمونه ها برای آنالیز میکروسکوپی را تشریح نماید. روش  ▪

 کمی سازی و محاسبات مربوط به نعیین ابعاد و شمارش ذرات و الیاف با استفاده از میکروسکوپ را تشریح نماید.  ▪

 

 

 

 هدف كلی  ❖

 انواع خطای ازمایشگاهی، صحت و دقت  

 اهداف اختصاصی  ❖

 باشد: دانشجو بایست در پایان دوره قادر 

 را تشریح نماید.   ارقام شایستگی در روش های استخراج و تجزیه نمونه ها  ▪

 را تشریح نماید.   کاربرد ارقام شایستگی در روش های استخراج و تجزیه نمونه ها  ▪

 را تشریح نماید.   انواع خطاهای سیستماتیک در روش های استخراج و تجزیه نمونه ها  ▪

 را تشریح نماید.   های استخراج و تجزیه نمونه ها انواع خطاهای غیر سیستماتیک در روش   ▪

روش های به حداقل رساندن خطاهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک در روش های استخراج و تجزیه   ▪

 را تشریح نماید.   نمونه ها 
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 هدف كلی  ❖

 تفسیر نتایج تجزیه و مقایسه با مقادیر استاندارد درباره شرایط کاری کارگر 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 نماید.  نتایج حاصل از نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا در مواجهات شغلی مرسوم و متعارف را تفسیر ▪

 . نماید. نتایج حاصل از نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا در مواجهات شغلی غیر متعارف را تفسیر ▪

برداری و تجزیه نمونه های هوا در مواجهات مخلوط و همزمان با آالینده های مختلف را  نتایج حاصل از نمونه  ▪

 نماید.  تفسیر 

 

 

 

 هدف كلی  ❖

 مواد شیمیایی   ک ارزیابی ریس 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو بایست در پایان دوره قادر باشد: 

 ریسک مواجهه با مواد شیمیایی را توصیف نماید.  ▪

 ارزیابی کیفی مواجهه با مواد شیمیایی را تشریح نماید. متغیرهای کاربردی در  ▪

 انواع روش های ارزیابی ریسک مواجهه شیمیایی را توصیف نماید.  ▪

 نتایج حاصل از ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی را تفسیر و نتیجه گیری نماید.  ▪
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 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  کامپیوتر  ، ویدوئو پروژکتور  ، اسالید پروژکتور  ▪

 

 

   :منابع درسی   ❖

 خیر     بلی   ◼ آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟ 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 نوبت چاپ مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و  
های مشخص  صفحات و  فصل 

 مطالعه شده برای  

 4و  3فصل های   دکتر عبدالرحمن بهرامی، انتشارات فن آوران، آخرین ویرایش   -جلد اول   -روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده های هوا 

 4و  1فصل های   انتشارات فن آوران، آخرین ویرایش دکتر عبدالرحمن بهرامی،    -جلد دوم   -روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده های هوا 

 11و   3فصل های   دکتر عبدالرحمن بهرامی، انتشارات فن آوران، آخرین ویرایش   -جلد سوم   -روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده های هوا 

 2و   1فصل   حک، آخرین ویرایش ، دکتر عبدالرحمن بهرامی، انتشارات  ماده سازی نمونه ها در تجریه ترکیبات شمیایی روش های آ 

 کلیه فصول  مرکز سالمت محیط و کار، آخرین ویرایش   -راهنمای شناسایی و ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene.  کلیه فصول 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis.  کلیه فصول 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات 
نحوه دسترسی دانشجویان به  

 مقاله 

  

 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

عنوان   به  تنهایی  به  یا  معرفی کنید   منبع درسی فوق  دانشجویان  و  به  کنید  ذکر  را  آن  را    فایل، مشخصات  آن 

 ضمیمه نمایید:

 

 و ... است.   های دیگر دانشگاهروی سامانه بر  اری شده  ذ محتوای بارگ ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت،  منظور    *

 

 

 

 

 آزمون های تکوینی )کوییز/ میان ترم(  ❖

 خیر    بلی  ◼  اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 *نوع محتوا 
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/ 

 کنندگان تهیه 
 توضیحات 

آماده بودن فایل برای  

 ** اری ذ بارگ 
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 1402/ 01/ 20 کتبی  آزمون میان ترم  1

 .....  کتبی  پایان ترم  2

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم   ف ی تکال  ▪

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی  ◼  اید؟ . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم در نظر گرفته1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

 دقیقه می باشد. تعداد اسالیدها محدودیتی ندارد. 20مدت زمان ارائه موضوع حداکثر  ❖

 

 ارزشیابی دانشجویان  ❖

شامل ارائه یک موضوع تخصصی مرتبط با مباحث کالسی می باشد. موضوع پروژه به صورت اختیاری   پروژهاین  ❖

 است و دانشجو می تواند موضوع پروژه را پیشنهاد دهد. در صورت عدم پیشنهاد موضوع پروژه، مدرس موضوع

 پروژه را برای دانشجویان تعیین می نماید. 

در کالس  یک فایل پاورپوینت تهیه نماید و آن فایل را   مشخص شدهدانشجو  بایست در مورد موضوع تخصصی  ❖

 سایر دانشجویان و مدرس ارائه دهد.  ردر حضو

با موضوع در ، ابتدا کلیات موضوع را بیان نماید. سپس متناسب مشخص شدهدانشجو بایست در مورد موضوع  ❖

مورد کاربرد موضوع در محیط کار یا بهداشت شغلی توضیح دهد و سپس به طور اختصتاصی به ارائه مطالب  

جدید در مورد موضوع موله بپردازد. در انتها دانشجو بایست به جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خود بپردازد. 

 .ارائه منابع مورد استفاده در فایل پاورپوینت الزامی است
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 بارم نمره موارد ارزشیابی 
 8 آزمون میان ترم 

 8 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 3 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 

 مقررات  ❖

 10قبولی: حدأقل نمره  .2

 جلسه 4حدأکثر غیبت مجاز:  .3
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 تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا )بخش تئوری( جدول زمان بندی درس 

 امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریح ارائه 
روش  
 ارزشیابی 

16/11/401 10-8 

معرفیییییییی درس و 
بهداشیتی،  مالحظات 
ایمنییی و اخالقییی در 
 کار آزمایشگاهی  

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

23/11/401 10-8 
معرفی روش های 
 آماده سازی نمونه

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

30/12/401 10-8 
معرفی روش های 
 آماده سازی نمونه

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

07/12/401 10-8 
معرفی روش های 
 آماده سازی نمونه

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پاسخ پرسش و 

14/12/401 10-8 
ساخت استاندارد مادر  

 و کاربردی
 رحیم پور

سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

21/12/402 10-8 

ساخت استاندارد  
داخلی و افزایشی و  
رسم منحنی  
 کالیبراسیون

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

رایانه،  ویدئو پروژکتور، 
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

 آزمون میان ترم 

20/01/402 16-14 
بررسی و تحلیل  
یافته ها و داده های  

 تجزیه 
 رحیم پور

سخنرانی، پرسش و  
 پاسخ

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

پرسش و  
 پاسخ

27/01/402 
10-8 

معرفی دستگاه گاز 
 کروماتوگرافی

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
پرسش و  
 پاسخ

27/01/402 
16-14 

معرفی دستگاه یون  
 کروماتوگرافی

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ
ویدئو پروژکتور، رایانه،  

 وایت برد 
پرسش و  
 پاسخ

10/02/402 
10-8 

معرفی دستگاه 
HPLC 

 رحیم پور
سخنرانی، پرسش و  

 پاسخ
رایانه،  ویدئو پروژکتور، 
 وایت برد 

پرسش و  
 پاسخ
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 امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه  ساعت ارائه  تاریح ارائه 
روش  
 ارزشیابی 

10/02/402 
16-14 

معرفییییی دسییییتگاه 
 اسپکتروفتومتری

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

17/02/402 
10-8 

دستگاه جذب  معرفی 
 اتمی شعله

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

17/02/402 
16-14 

دستگاه جذب  معرفی 
 اتمی بدون شعله

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

24/02/402 
10-8 

روش معرفیییییییییی 
 تیتراسیون

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

24/02/402 
16-14 

بررسی میکروسکوپی 
 ذرات و الیاف

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

31/02/402 10-8 
معیارهیییا و ضیییوابط 

 نتایجارزشیابی 
 رحیم پور

سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

31/02/402 16-14 
ارزیابی ریسک 
 شیمیایی

 رحیم پور
سخنرانی،  
 پرسش و پاسخ 

ویدئو پروژکتور، رایانه،  
 وایت برد 

 پرسش و پاسخ 

 آزمون پایان ترم
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 ارزشیابی نمونه های هوا )بخش عملی( جدول زمان بندی درس تجزیه و 

 تاریح ارائه 
ساعت  
 ارائه 

 امکانات موردنیاز  نحوه ارائه  مدرس  موضوع جلسه 
روش  
 ارزشیابی 

07/03/402 10-8 
ترکیی   تجزیه یک 
 به روش تیتراسیون

 رحیم پور
کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 باز-اسید-بورت
 آزمون عملی

13/03/402 10-8 
شمارش الیاف  
 آزبست

 رحیم پور
کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 آنالیت،حالل،میکروسکوپ،گراتیکول 
 آزمون عملی

13/02/402 16-14 
تجزیه یک ترکی   
به روش یون  
 کروماتوگرافی

 رحیم پور
کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 آنالیت،حالل، دستگاه 
 آزمون عملی

21/03/402 10-8 
تجزیه یک نمونه به  

روش گاز  
 کروماتوگراف

 رحیم پور
کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 آنالیت،حالل، دستگاه 
 آزمون عملی

21/03/402 16-14 
تجزیه یک ترکی   
 به اسپکتروفتومتری

 رحیم پور
کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 آنالیت،حالل، دستگاه 
 آزمون عملی

21/03/402 18-16 
تجزیه یک ترکی   

 HPLCبه روش 
 رحیم پور

کار عملی در 
 آزمایشگاه 

 آنالیت،حالل، دستگاه 
 آزمون عملی

 آزمون پایان ترم 

 


