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 ( Lesson Plan)  درس طرح  

 جلسه اول 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 11/ 16  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

   ح بص   10تا  8  ساعت:                          بهن ش يک روز:                                             ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 الفبا(: رزاق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی درس و مالحظات بهداشتی، ایمنی و اخالقی در کار آزمایشگاهی   هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با دانشجویان  ✓

 ارزشیابی درس بیان سرفصل ، اهداف  و نحوه  ✓

 مخاطرات بهداشتی در محیط آزمایشگاه  و کار با مواد شیمیایی مختلف   ✓

 آشنایی و رعایت اصول حفاظت ایمنی و مقررات عمومی در محیط آزمایشگاه  ✓

 آشنایی و رعایت اصول اخالقی الزم در زمان حضور در آزمایشگاه ✓

 استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ مبتنی بر سخنرانی با روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي 

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي 

 

گروه اتاق عمل       
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 مرکز سالمت محیط و کار، آخرین ویرایش   -ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی راهنمای شناسایی و  

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 دوم جلسه  
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 11/ 23  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    10تا  8  ساعت:                          يکشنبهروز:                                             ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 رزاق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:   دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی روش های آماده سازی نمونههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

   آشنایی با انواع روش های آماده سازی نمونه ✓

   آشنایی با انواع روش های مکانیکی آماده سازی نمونه ✓

 آشنایی با اصول روش آماده سازی انحالل  ✓
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   آشنایی با اصول روش آماده سازی و استخراج اولتراسونیک ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 سوم جلسه  
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 11/ 30  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    10تا  8  ساعت:                          يکشنبهروز:                                             تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی روش های آماده سازی نمونههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

   آشنایی با روش آماده سازی و استخراج مایکروویو ✓

 آشنایی با روش آماده سازی و استخراج سوکسله  ✓

   آشنایی با روش آماده سازی و استخراج حرارتی  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 چهارم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 12/ 07  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    10تا  8  ساعت:                          يکشنبهروز:                                             تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی روش های آماده سازی نمونههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 خاکسترسازی آشنایی با روش آماده سازی و استخراج هضم اسیدی یا  ✓

 آشنایی با روش آماده سازی و استخراج خاکسترسازی خشک  ✓

 آشنایی با روش آماده سازی نمونه ذرات جمع آوری شده در ایمپبنجر  ✓

 آشنایی با روش آماده سازی نمونه های ذرات جمع آوری شده بر روی فیبلتر )شفاف کردن فیلترها  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 
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 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 پنجم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 12/ 14  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    10تا  8  ساعت:                          يکشنبهروز:                                             تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 ساخت استاندارد مادر و کاربردی هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  
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 موالریته، نرمالیته و غیره( بازآموزی واحدهای غلظت در محلول ها )پی پی ام،  ✓

 مراحل تهیه استاندارد مادر )استوک( ✓

 مراحل تهیه استانداردهای کاربردی  ✓

 اصول نگهداری استفاده از استانداردهای کاربردی  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 ششم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1401/ 12/ 21  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 اق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رز  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 ساخت استاندارد داخلی و افزایشی و رسم منحنی کالیبراسیون هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

   روش استانداردسازی خارجی ✓

 روش استانداردسازی داخلی  ✓

   استانداردسازی افزایشی روش  ✓

 ترسیم منحنی کالیبراسیون مربوط به استانداردسازی خارجی  ✓

 ترسیم منحنی کالیبراسیون مربوط به استانداردسازی داخلی  ✓

 ترسیم منحنی کالیبراسیون مربوط به استانداردسازی افزایشی  ✓

 ی و پرسش و پاسخ مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشروش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •
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  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 هفتم   جلسه 
     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 01/ 20  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 اق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رز  دقيقه   90مدت كالس:  

 
 

                                        تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا عنوان درس : 

   آزمون میان ترمهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آزمون میان ترم  ✓

          آزمون میان ترمروش آموزش :      

 آزمون میان ترمامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
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 هشتم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 01/ 20  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 عصر   16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه های کروماتوگرافیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

   تشریح مبانی عملکردی دستگاه های کروماتوگرافی ✓

   اجزای اصلی دستگاه های کروماتوگرافی تشریح  ✓

 آشنایی با مفاهیم اصلی کروماتوگرافی از جمله زمان بازداری، مساحت پیک، فار متحرک و غیره ✓

 تقسیم بندی انواع دستگاه های کروماتوگرافی براساس عملکرد  ✓

   تقسیم بندی انواع دستگاه های کروماتوگرافی براساس براساس فاز متحرک  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ             روش آموزش :   

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •
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  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 م نه   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              بهداشت اوز:     دانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 01/ 27  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 ) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور مدرسين  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه گاز کروماتوگرافیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه کروماتوگرافی گازی   ✓

 آشنایی با عملکرد دستگاه کروماتوگرافی گازی  ✓

 کاربردهای دستگاه کروماتوگرافی گازی   ✓

 انواع آشکارسازهای کاربردی در دستگاه کروماتوگرافی گازی  ✓

 رسش و پاسخ مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پ روش آموزش :              
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 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 

 

 

 دهم   جلسه 
     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 01/ 27  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 عصر   16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 اق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رز  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 
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                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه یون کروماتوگرافی هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه یون کروماتوگرافی   ✓

 آشنایی با عملکرد دستگاه یون کروماتوگرافی  ✓

 کاربردهای دستگاه یون کروماتوگرافی  ✓

 انواع آشکارسازهای کاربردی در دستگاه یون کروماتوگرافی  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 يازدهم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 10  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 HPLCمعرفی دستگاه  هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی  ✓

 آشنایی با عملکرد دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی  ✓

 عملکرد عالی کاربردهای دستگاه کروماتوگرافی مایع با  ✓

 انواع آشکارسازهای کاربردی در دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد عالی  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •
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  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوازدهم   جلسه 
     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 10  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

   عصر   16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه اسپکتروفتومتریهدف کلی درس :  
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 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اصول عملکردی دستگاه های طیف سنجی و نورسنجی   ✓

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه های طیف سنجی و نورسنجی   ✓

 آشنایی با انواع روش های طیف سنجی براساس نوع بر هم کنش، نوع ماده و ناحیه فرکانسی   ✓

 فرابنفش در تجزیه نمونه ها  -آشنایی با اصول عملکردی دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی ✓

 فرابنفش در تجزیه نمونه ها  -آشنایی با کاربردهای دستگاه اسپکتروفتومتری مرئی  ✓

 ستگاه اسپکتروفتومتری مادون قرمز در تجزیه نمونه ها آشنایی با اصول عملکردی د ✓

   آشنایی با کاربردهای دستگاه اسپکتروفتومتری مادون قرمز در تجزیه نمونه ها ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 برد، رایانه ویدئو پروژکتور، وایت امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 سيزدهم   جلسه 
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     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 17  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 الفبا(: رزاق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه جذب اتمی شعله هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه جذب اتمی با شعله  ✓

 آشنایی با عملکرد دستگاه جذب اتمی با شعله  ✓

 کاربردهای دستگاه جذب اتمی با شعله   ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     
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 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهاردهم   جلسه 
     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 17  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 معرفی دستگاه جذب اتمی بدون شعله هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 اجزای اصلی دستگاه جذب اتمی بدون شعله آشنایی با  ✓

 آشنایی با عملکرد دستگاه جذب اتمی بدون شعله  ✓

 کاربردهای دستگاه جذب اتمی بدون شعله  ✓

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه جذب اتمی بخار سرد  ✓
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 آشنایی با عملکرد دستگاه جذب اتمی بخار سرد  ✓

 کاربردهای دستگاه جذب اتمی بخار سرد  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 پانزدهم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 24  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  
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 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 بخار سرد اتمی  نشرمعرفی دستگاه هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اجزای اصلی دستگاه نشر اتمی  ✓

 دستگاه نشر اتمی آشنایی با عملکرد   ✓

 کاربردهای دستگاه دستگاه نشر اتمی  ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 شانزدهم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کار کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 24  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 تیتراسیون روش معرفی هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

   آشنایی با اصول روش تیتراسیون ✓

   آشنایی با انواع روش های تیتراسیون  ✓

 آشنایی با اصول کاربردی هریک از روش های تیتراسیون  ✓

 نقاط قوت و ضعف هریک از روش های تیتراسیون   ✓

 کمی سازی و محاسبات مربوط به نتایج آنالیز نمونه های هوا با استفاده از روش های تیتراسیون   ✓

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •
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  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 
 

 

 هفدهم   جلسه 
     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده

 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 31  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 بررسی میکروسکوپی ذرات و الیاف هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آشنایی با اصول کاربردی میکروسکوپ ها در تعیین ابعاد و شمارش ذرات و الیاف در نمونه های هوا  ✓

 آشنایی با روش کالیبراسیون میکروسکوپ های نوری  ✓

 گراتیکول های کاربردی در آنالیز میکروسکوپی ذرات و الیاف آشنایی با انواع  ✓

 آشنایی با روش آماده سازی نمونه ها برای آنالیز میکروسکوپی   ✓

 کمی سازی و محاسبات مربوط به نعیین ابعاد و شمارش ذرات و الیاف با استفاده از میکروسکوپ  ✓

 سایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وروش آموزش :              
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 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 هجدهم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 02/ 31  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 زاق رحيم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: ر دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 
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 تفسیر نتایج تجزیه و مقایسه با مقادیر استاندارد درباره شرایط کاری کارگرهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 هوا در مواجهات شغلی مرسوم و متعارفتفسیر نتایج حاصل از نمونه برداری و تجزیه نمونه های  ✓

 تفسیر نتایج حاصل از نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا در مواجهات شغلی غیر متعارف   ✓

نتایج حاصل از نمونه برداری و تجزیه نمونه های هوا در مواجهات مخلوط و همزمان با آالینده  تفسیر  ✓

 های مختلف 

 مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پرسش و پاسخ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 نوزدهم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 07  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 ارزیابی ریسک مواد شیمیاییهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 توصیف ریسک مواجهه با مواد شیمیایی  ✓

 آشنایی متغیرهای کاربردی در ارزیابی کیفی مواجهه با مواد شیمیایی   ✓

 تشریح انواع روش های ارزیابی ریسک مواجهه شیمیایی   ✓

 تفسیر نتایج حاصل از ارزیابی ریسک مواجهه با مواد شیمیایی را تفسیر   ✓

 رسش و پاسخ مبتنی بر سخنرانی با استفاده از وسایل کمک آموزشی و پ روش آموزش :              

 ویدئو پروژکتور، وایت برد، رایانه امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

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

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 دقيقه    15مدت زمان:      مقدمه   •

  كلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   40مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    40مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 بيستم جلسه  
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 ....   تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 .......    ساعت:                       ..... روز:                                             ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :  نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 17تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 يم پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رح  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا عنوان درس : 

   آزمون پایان ترمهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آزمون پایان ترم  ✓

          آزمون پایان ترمروش آموزش :      

 آزمون پایان ترمامکانات آموزشی : 

 ارائه شده در طول ترم تحصیلیمطالب  منبع درس  :

 

 

 يکم بيست و   جلسه 
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     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 07  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 به روش تیتراسیون  اکسید گوگردآشنایی  و کار عملی نمونه برداری و تعیین مقدار گاز دی هدف کلی درس : 

 
 اهداف جزئی :  

 مطالب آموزش داده شده در کالس تئوری به طور عملی در آزمایشگاه اجرا نماید.  ✓

اجرا   ✓ عملی  طور  به  آزمایشگاه  در  گوگرد  اکسید  دی  حاوی  نمونه  تجزیه  و  سازی  آماده  مراحل  تمامی 

 نماید. 

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 مبتنی بر روش کار عملی در آزمایشگاه روش آموزش :              

 ، وایت برد  باز-اسید -بورتامکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 بيست و دوم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 13  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح    10تا  8  ساعت:                           شنبهروز:                                           ارزشیابی نمونه های هوا تجزیه و  :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 رحيم پور   مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 شمارش الیاف آزبستهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 مطالب آموزش داده شده در کالس تئوری به طور عملی در آزمایشگاه اجرا نماید.  ✓

در آزمایشگاه به طور   شمارش الیاف آزبست با استفاده از میکروسکوپ نوریتمامی مراحل آماده سازی و  ✓

 عملی اجرا نماید. 

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 مبتنی بر روش کار عملی در آزمایشگاه روش آموزش :              

 آنالیت،حالل،میکروسکوپ،گراتیکول    امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 
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 دکتر عبدالرحمن بهرامی، انتشارات فن آوران، آخرین ویرایش   -جلد اول، دوم و سوم   -روش های نمونه برداری و تجزیه آالینده های هوا   

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 بيست و سوم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 13  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 عصر   16تا  14  ساعت:                           شنبهروز:                                           تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 تجزیه یک ترکیب به روش یون کروماتوگرافیهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 مطالب آموزش داده شده در کالس تئوری به طور عملی در آزمایشگاه اجرا نماید.  ✓
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 در آزمایشگاه به طور عملی اجرا نماید.  حاوی یون کلر تمامی مراحل آماده سازی و تجزیه نمونه  ✓

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 مبتنی بر روش کار عملی در آزمایشگاه روش آموزش :              

 آنالیت،حالل، دستگاه    امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 

 بيست و چهارم   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 21  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 صبح   10تا  8  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   
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 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 ) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور مدرسين  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 به روش گاز کروماتوگراف حاوی هیدروکربن های آروماتیک تجزیه یک نمونه  هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 تئوری به طور عملی در آزمایشگاه اجرا نماید. مطالب آموزش داده شده در کالس  ✓

  به روش گاز کروماتوگراف حاوی هیدروکربن های آروماتیک  تجزیه نمونه  تمامی مراحل آماده سازی و   ✓

 ماید. در آزمایشگاه به طور عملی اجرا ن

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 آزمایشگاه  مبتنی بر روش کار عملی در روش آموزش :              

 آنالیت،حالل، دستگاه    امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •
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 و پنجم   بيست   جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 21  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 عصر   16تا  14  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 به اسپکتروفتومتری و تعیین مقدار فیوم های فلزی تجزیههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 مطالب آموزش داده شده در کالس تئوری به طور عملی در آزمایشگاه اجرا نماید.  ✓

 ماید. در آزمایشگاه به طور عملی اجرا ن فیوم های فلزیحاوی تجزیه نمونه تمامی مراحل آماده سازی و  ✓

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 مبتنی بر روش کار عملی در آزمایشگاه روش آموزش :              

 آنالیت،حالل، دستگاه    امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 

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

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •
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 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 

 

 ششم بيست و    جلسه 
 

     مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار گروه آموزشی:                                                              :     بهداشت اوزدانشکده
 کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار   مقطع / رشته تحصیلی:  

 1402/ 03/ 21  تاريخ ارائه درس :  401  -402سال تحصيلي:   

 عصر   18تا  16  ساعت:                          يکشنبه روز:                                          تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا :   نام درس )واحد(  

 عملي   -نظری   نوع واحد: 
 

 14تعداد دانشجويان   

 رزاق رحيم پور   مسئول درس:  واحد   3  تعداد واحد: 

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: رزاق رحيم پور  دقيقه   90مدت كالس:  

 . 

                                        تجزيه و ارزشيابي نمونه های هوا عنوان درس : 

 HPLCبه روش  و تعیین مقدار فرمالدهید  تجزیههدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 آزمایشگاه اجرا نماید. مطالب آموزش داده شده در کالس تئوری به طور عملی در   ✓

 ماید. در آزمایشگاه به طور عملی اجرا ن   فرمالدهیدحاوی تجزیه نمونه تمامی مراحل آماده سازی و  ✓

 گزارش کار در آزمایشگاه را تهیه نماید.  ✓

 مبتنی بر روش کار عملی در آزمایشگاه روش آموزش :              

 آنالیت،حالل، دستگاه    امکانات آموزشی : 

 منبع درس  : 



 

34 

 

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

 NIOSHروش استاندارد 

Stern MB, Application and Computational Elements Industrial Hygiene. 

Skoog and West. Principles of Instrumental Analysis. 

 مدت زمان:      :مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   30مدت زمان :    

 دقيقه    15مدت زمان :   

 دقيقه    30مدت زمان:     

 دقيقه   5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس •

 


