
 
 

 

  

 
 

 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  22/01/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 15/10/99: تدوین/بازنگری تاریخ
. 

 آن تیهوا و اهم یها ندهیاز آال ینمونه بردار یاصول کل عنوان درس :

 آن تیهوا و اهم یها ندهیاز آال ینمونه بردار یبا اصول کل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 نمونه برداری را تعریف نماید 

 های یک نمونه هوای خوب را بیان کند ویژگی 

 اهداف نمونه برداری از هوا را بداند و بیان نماید 

 اهمیت نمونه برداری هوا برای برای یک کارشناس بهداشت حرفه ای را بداند و بیان نماید 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان دانشکده  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 دومجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       سی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهند

  22/01/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 15/10/99: تدوین/بازنگری تاریخ
. 

 هوا یها ندهیاز آال یآن در مبحث نمونه بردار یو کاربردها ییمایحدود مجاز شغلی عوامل ش عنوان درس :

 یها ندهیاز آال یآن در مبحث نمونه بردار یو کاربردها ییامیبا حدود مجاز شغلی عوامل ش ییآشنا  هدف کلی درس :

 هوا
 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیرا بداند و ب یانواع حدود مجاز کشور 

 دینما انیزنی زمانی و کاربرد آن را بداند و ب و نیانگیم حد  

 دینما انیآن ها را بداند و ب یردارنمونه ب یمجاز کوتاه مدت و سقفی و روش ها حد 

 دینما انیو اسکاال را بداند و ب فیمعمول بر اساس مدل بر ریغ یکار طیدر شرا یاصالح حدود مجاز کشور 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، ی،بهرام 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 



 سومجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  29/01/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 15/10/99: تدوین/بازنگری تاریخ
. 

 هوا یها ندهیاز آال ینمونه بردار یانواع روش ها عنوان درس :

 هوا یها ندهیاز آال ینمونه بردار یبا انواع روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 را نام برده و شرح دهد یبر اساس زمان نمونه بردار ینمونه بردار یانواع روش ها 

  را نام برده و شرح دهد ینمونه بردار یالزم برا یبر اساس انرژ ینمونه بردار یانواع روش ها 

  را نام برده و شرح دهد  یبر اساس محل نمونه بردار ینمونه بردار یانواع روش ها 

 دینما انیرا بداند و ب ینمونه بردار یها از روش کیطرح در هر و مالحظات م اصول  

   دینما انیرا بداند و ب ینمونه بردار یانواع روش ها یتفاوت ها 

   دینما انیبداند و برا  یکارشناس بهداشت حرفه ا کی یبرا ینمونه بردار یاز روش ها کیهر  تیاهم 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 چهارمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      نی کارمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  29/01/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 از هوا ینمونه بردار یانواع پمپ ها عنوان درس :

 از هوا یدارنمونه بر یبا انواع پمپ ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیرا بشناسد و باز هوا  ینمونه بردار یانواع پمپ ها 

 دینما انیگوناگون را بشناسد و ب ینمونه بردار یپمپ ها یها تیها و محدود یبرتر 

 دینما انید و برا بدان ی از هوانمونه بردار یمهم در انتخاب پمپ ها یفاکتورها 

 دینما انیرا بداند و ب ی از هوانمونه بردار یمالحظات مهم در کار با پمپ ها 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها هآالیند تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

  نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-
 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-

4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 پنجمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  05/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 هوا یحجم و فلو در نمونه بردار ونیبراسیکال لیوسا عنوان درس :

 هوا یحجم و فلو در نمونه بردار ونیبراسیکال لیبا وسا ییآشنا هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 فلو و حجم را شرح دهد ونیبراسیکال لیعمل وسا سمیمکان 

 را برشمارد هیو ثانو یانیم ه،یاول یمختلف موجود در استاندارد ها لیوسا 

 انتخاب کندرا حجم و فلو  ونیبراسیکال یمناسب برا لهیوس 

 حجم و فلو را محاسبه کند حاتیموجود در تصح روابط 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 ششمجلسه 
 کارشناسی پیوسته ته تحصیلی:مقطع/رش      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  05/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 هوا یها ندهیآال ینمونه بردار یها یراهبردها عنوان درس :

 هوا یها دهنیآال ینمونه بردار یها یبا راهبردها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما یهوا را طبقه بند یانواع نمونه بردار 

 هوا را برشمارد ینمونه بردار اهداف 

 را نام ببرد ینمونه بردار یها محل 

 دینما نییرا تع ینمونه بردار یبرا ازیو حداکثر حجم مورد ن حداقل 

 دینما نییرا تع یبردارمدت زمان نمونه  حداقل 

 دیشده را محاسبه نما یحجم نمونه بردار یالزم برا حاتیتصح 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 اهو در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 هفتمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  12/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 از گاز ها و بخارات  ینمونه بردار عنوان درس :

 از گاز ها و بخارات ینمونه بردار یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 
 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیبشناسد و برا  و کوتاه مدت از گاز ها و بخارات یآن یمختلف نمونه بردار لیوسا 

 دینما انیبشناسد و برا  بلند مدت از گاز ها و بخارات یمختلف نمونه بردار لیوسا 

 دینما انیبشناسد و برا  ویاز گاز ها و بخارات به روش اکت ینمونه بردار 

 دینما انیاز گازها و بخارات را بشناسد و ب یدر نمونه بردار ویپس یروش ها 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 

 

 

 

 



 هشتمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  12/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

جذب سطحی: زغال  یها وبیسطحی)ت یاه فعال از گاز ها و بخارات )بلند مدت(: جاذب ینمونه بردار عنوان درس :
 جذب زانیگذار بر م ری...( و عوامل تاث کاژل،یلیفعال، س

 سطحی یذب هاجبه روش فعال از گاز ها و بخارات  ینمونه بردارآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  ها را شرح دهد انواع جاذب های سطحی و کاربردهای آن 

 دینما انیبشناسد و بی را از گاز ها و بخارات به روش جذب سطح ینمونه بردار یروش ها 

 عوامل تاثیرگذار بر جذب سطحی را شرح دهد 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 نهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاری: گروه آموزش       بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  19/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 (میقرائت مستق یستگاه هاآشکارساز و د یگازها و بخارات )لوله ها از ینمونه بردار عنوان درس :

 میقرائت مستق یآشکارساز و دستگاه ها یلوله ها با گازها و بخارات از ینمونه بردارآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  دهد و کاربردهای آن ها را شرح  میقرائت مستق یآشکارساز و دستگاه ها یلوله هاانواع 

 دینما انیاز گاز ها و بخارات را بشناسد و ب میقرائت مستق ینمونه بردار یروش ها 

 را شرح  میقرائت مستق یآشکارساز و دستگاه ها یلوله هابوسیله  گازها و بخارات بر جذب رگذاریعوامل تاث

 دهد
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 دهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  19/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ذرات از یمورد استفاده در نمونه بردار یها میاصول کلی و مکانس عنوان درس :

 ذرات از یمورد استفاده در نمونه بردار یها میی و مکانساصول کلآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیبشناسد و برا مختلف بدام افتادن ذرات  یها سمیمکان 

 دینما انیبشناسد و برا  ونیلتراسیف وهیاز ذرات به ش ینمونه بردار یروش ها 

 وهیاز ذرات به ش ینمونه بردار یروش ها  Size- selective  دینما انیبشناسد و برا 

 دینما انیبشناسد و برا  از ذرات ینمونه بردار میقرائت مستق لیوسا 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 د، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهینیک پی، احم 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 یازدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهندسیگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  26/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 میان ترم عنوان جلسه :

 میان ترمهدف کلی جلسه :  

  میان ترم: اهداف اختصاصی 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 میان ترم مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی نیک پی، احمد، 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
  مدت زمان:      مقدمه- 

 کلیات درس  

  یه صورت مجازی برگزار می گردد امتحان میانترم

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      بهداشت حرفه ای و ایمنی کار مهندسیگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  26/02/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 انواع روش های نمونه برداری ذرات به روش فیلتراسیون عنوان جلسه :

 آشنایی با روش های نمونه برداری از ذرات به روش فیلتراسیونهدف کلی جلسه :  

  اهداف اختصاصی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 انواع فیلترها و کاربردهای آن ها را شرح دهد  

 روش های نمونه برداری از ذرات به شیوه فیلتراسیون را بشناسد و بیان نماید  

 مکانیسم های مختلف بدام افتادن ذرات به روش فیلتراسیون را بشناسد و بیان نماید  

 عوامل تاثیرگذار بر جذب ذرات به روش فیلتراسیون را بشناسد و بیان نماید 
 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی نیک پی، احمد، 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 



 سیزدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      هداشت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی بگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  03/1400/ 02تاریخ ارائه درس:  1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 گازها و بخارات یدر نمونه بردار لترهایاستفاده از ف لترها،یمشخصات ف لترها،یانواع ف عنوان درس :

 آشنایی با روش های فیلتراسیون در نمونه برداری از گازها و بخارات هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  را بشناسد فیلترهای آغشته به مواد شیمیایی خاص در نمونه برداری از گازها و بخاراتانواع  

 دینما انیبشناسد و برا  ونیلتراسیف وهیبه ش گازها و بخاراتز ا ینمونه بردار یروش ها 

 دینما انیبشناسد و ببه روش فیلتراسیون را  گازها و بخاراتمختلف بدام افتادن  یها سمیمکان 

 دینما انیبشناسد و ببه روش فیلتراسیون را  گازها و بخاراتبر جذب  رگذاریعوامل تاث 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای هحرف بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 چهاردهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      هداشت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی بگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  02/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی درس:م دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 اق(و قابل استنش کیذرات )قابل تنفس، توراس ینمونه بردار یانواع هولدرها عنوان درس :

 ذراتاز  ینمونه بردار یانواع هولدرهاآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 را بشناسد از ذرات ینمونه بردار یانواع هولدرها 

  را بداند انواع هولدرهااصول کار 

  دینما انیرا بداند و ب هولدرهامالحظات مهم در استفاده از 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، استم حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 پانزدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        شت اوزبهدا: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  09/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 میقرائت مستق ینمونه بردار لیوسا عنوان درس :

 میقرائت مستق ینمونه بردار لیوساآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما فیرا تعر میقرائت مستق ینمونه بردار 

 دینما انیرا بداند و ب یکارشناس بهداشت صنعت کی یبرا میقرائت مستق ینمونه بردار تیاهم 

 را نام ببرد میقرائت مستق یبردارنمونه  لیانواع وسا 

 دینما انیرا بداند و ب میقرائت مستق لیاز وسا کیاستفاده و مالحظات مهم در استفاده از هر  نحوه 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه دالرحمن،عب بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 



 شانزدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  09/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ها وآئروسلیاز ب ینمونه بردار عنوان درس :

 ها وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 
 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیها را بداند و ب وآئروسلیاز ب یه بردارنمون یواسطه ها انواع 

 دینما انیگوناگون را بداند و ب ینمونه بردار یواسطه ها یها یها و برتر تیمحدود 

 انیاهاا را بداناد و ب وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یبر عملکرد واسطه ها یو فرد یطیعوامل مح ریتأث 

 دینما

 انیها را بداند و ب وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یواسطه هادر عملکرد  یپمپ نمونه بردار یدب تیاهم 

 دینما

 هاا را بداناد و  وآئروسالیاز ب ینمونه باردار یاز واسطه ها کیبا استفاده از هر  ینمونه بردار مراحل

 دینما انیب

 دینما انیها را بداند و ب وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یاز واسطه ها کیمهم در کار با هر  مالحظات 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 هفدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  23/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 مواد رادیواکتیواز  ینمونه بردار عنوان درس :

 ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یبا روش ها ییآشنا  کلی درس : هدف

 
 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیرا بداند و ب ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یواسطه ها انواع 

 دینما انیگوناگون را بداند و ب ینمونه بردار یواسطه ها یها یها و برتر تیمحدود 

 انیارا بداند و ب ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یبر عملکرد واسطه ها یو فرد یطیعوامل مح ریتأث 

 دینما

 دینما انیرا بداند و ب ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یاز واسطه ها کیمهم در کار با هر  مالحظات 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 

 



 هجدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      ای و ایمنی کار مهندسی بهداشت حرفهگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  23/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 از سطوح و پوست ینمونه بردار یروش ها عنوان درس :

 از سطوح و پوست یه بردارنمون یروش هاآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 دینما انیرا بداند و ب سطوح و پوستاز  ینمونه بردار یواسطه ها انواع 

 دینما انیگوناگون را بداند و ب ینمونه بردار یواسطه ها یها یها و برتر تیمحدود 

 انیارا بداناد و ب سطوح و پوستاز  ینمونه بردار یسطه هابر عملکرد وا یو فرد یطیعوامل مح ریتأث 

 دینما

 دینما انیرا بداند و ب سطوح و پوستاز  ینمونه بردار یاز واسطه ها کیمهم در کار با هر  مالحظات 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 



 نوزدهمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       حرفه ای و ایمنی کار مهندسی بهداشت

  30/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 یدر نمونه بردار یآمار یو روش ها ینمونه بردار یخطا ها عنوان درس :

 یدر نمونه بردار یآمار یو روش ها ینمونه بردار یبا خطا ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 ئی : اهداف جز

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 کند انیرا ب زیو آنال یمفهوم دقت و صحت و تورش در نمونه بردار 
 کند نییتع یرا از لحاظ آمار ازیتعداد نمونه مورد ن 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بیستمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  30/03/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 و نحوه کار با آن ها یو مدار نمونه بردار زاتیتجه عنوان درس :

 با آن هاو نحوه کار  یمدار نمونه بردار و زاتیتجهآشنایی عملی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  یمدار نمونه بردار و زاتیتجه 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بیست و یکمجلسه 
 کارشناسی پیوسته شته تحصیلی:مقطع/ر      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  06/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 و نحوه کار با آن ها یو مدار نمونه بردار زاتیتجه عنوان درس :

 و نحوه کار با آن ها یدار نمونه بردارم و زاتیتجهآشنایی عملی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  یمدار نمونه بردار و زاتیتجه 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دومبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      شت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی بهداگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 06/04/1400 :تاریخ ارائه درس  1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 و نحوه کار با آن ها ونیبراسیکال زاتیتجه عنوان درس :

 و نحوه کار با آن ها ونیبراسیکال زاتیتجهشنایی عملی با آ  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  ونیبراسیکال زاتیتجه 

  نمایدگزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای هحرف بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سومبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      ندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  13/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 و نحوه کار با آن ها ونیبراسیکال زاتیتجه عنوان درس :

 و نحوه کار با آن ها ونیبراسیکال زاتیتجهآشنایی عملی با   ی درس :هدف کل

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  ونیبراسیکال زاتیتجه 

 را ارائه نماید گزارش جامعی از مراحل انجام کار 

 مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چهارمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارآموزشی: گروه        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 ) گروه اول(  13/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 میقرائت مستق لیز وسابا استفاده ا CO یاز گازها ینمونه بردار عنوان درس :

 میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا CO یاز گازها یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  ندرا بدا میقرائت مستقنحوه کار با تجهیزات 

  یاز گازها ینمونه بردارتمامی مراحل CO را به تنهایی انجام  میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا

 دهد

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و اریبرد نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 



 پنجمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم) گروه   20/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا CO یاز گازها ینمونه بردار عنوان درس :

 میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا CO یاز گازها یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :ایان این دوره دانشجو باید بتوانددر پ

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  را بداند میقرائت مستقنحوه کار با تجهیزات 

  یاز گازها ینمونه بردارتمامی مراحل CO را به تنهایی انجام  میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا

 دهد

 ارائه نماید گزارش جامعی از مراحل انجام کار را 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه اشتبهد فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ششمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارشی: گروه آموز       بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 ) گروه اول(  20/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 یسطح یز جاذب هابا استفاده ا  BTEX باتیاز ترک ینمونه بردار عنوان درس :

 یسطح یبا استفاده از جاذب ها  BTEX باتیاز ترک یبردارآشنایی عملی با نمونه   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 داندب و نحوه کار با آن هارا بشناسد  جاذب های سطحی 

  باتیاز ترک ینمونه بردارتمامی مراحل BTEX  جاذب های سطحی را به تنهایی با استفاده از

 انجام دهد

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و اریبرد نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم) گروه   27/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 یسطح یبا استفاده از جاذب ها  BTEX باتیاز ترک ینمونه بردار عنوان درس :

 یسطح یبا استفاده از جاذب ها  BTEX باتیاز ترک یبردارآشنایی عملی با نمونه   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :ان این دوره دانشجو باید بتوانددر پای

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  جاذب های سطحی 

  باتیاز ترک ینمونه بردارتمامی مراحل BTEX  جاذب های سطحی را به تنهایی با استفاده از

 انجام دهد

 ر را ارائه نمایدگزارش جامعی از مراحل انجام کا 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 



 هشتمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کاروزشی: گروه آم       بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (اول) گروه   27/04/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ونیلتراسیفبه روش  یجوشکار یها ومیاز ف ینمونه بردار عنوان درس :

 ونیلتراسیبه روش ف یجوشکار یها ومیاز ف یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  فیلترهای مختلف 

  را به تنهایی انجام دهد ونیلتراسیبه روش ف فیوم های جوشکاریاز  ینمونه بردارمراحل تمامی 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها دهآالین تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نهمبیست و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم) گروه   03/05/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ونیلتراسیبه روش ف یجوشکار یها ومیاز ف ینمونه بردار عنوان درس :

 ونیلتراسیبه روش ف یجوشکار یها ومیاز ف یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  فیلترهای مختلف 

  را به تنهایی انجام دهد ونیلتراسیبه روش ف فیوم های جوشکاریاز  ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سی امجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      نی کارمهندسی بهداشت حرفه ای و ایمگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (اول) گروه   03/05/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده ینمونه بردار عنوان درس :

 نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند  و نحوه کار با آن هارا بشناسد  ایمپینجرهای مختلف 

  را به تنهایی انجام دهد نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سی و یکمجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم) گروه   10/05/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده ینمونه بردار عنوان درس :

 نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهدآموخته 

 بداند  و نحوه کار با آن هارا بشناسد  ایمپینجرهای مختلف 

  را به تنهایی انجام دهد نجریمپیبا استفاده از ا دیاز بخارات فرمالده ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دومسی و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      کار مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنیگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (اول) گروه   10/05/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 15-17  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ونیلتراسیو گچ به روش ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق ساز  ینمونه بردار عنوان درس :

 ونیلتراسیو گچ به روش ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق س از یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  کلی درس :هدف 

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  فیلتر های مختلف 

 را به  لتریو گچ با استفاده از ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق س از ینمونه بردارمی مراحل تما

 تنهایی انجام دهد

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نهنمو عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 نیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دستگاهی 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سومسی و جلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 (دوم) گروه   17/05/1400 تاریخ ارائه درس : 1399-1400  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا  نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 22  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 45 مدت کالس:

 1399-1400  سال تحصیلی  :
. 

 ونیلتراسیو گچ به روش ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق ساز  ینمونه بردار عنوان درس :

 ونیلتراسیو گچ به روش ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق س از یبا نمونه بردار یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  فیلتر های مختلف 

  را به  لتریو گچ با استفاده از ف مانیگرد و غبار قابل استنشاق س از ینمونه بردارتمامی مراحل

 ی انجام دهدتنهای

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی - مجازی  روش آموزش :

 نوید مانند شده ارائه افزارهای نرم و مجازی فضای امکانات کامپیوتر، آزمایشگاه، اسالید، امکانات آموزشی :

 خیر   :آزمون نوع و عنوان

  منبع درس  :

 هوا در ها آالینده تجزیه و برداری نمونه عبدالرحمن، بهرامی، 1-

 تگاهینیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و روش های تجزیه دس 2-

 کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه 3-
4- Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. 

5- Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene Engineering. 

6- Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling. 
 مدت زمان صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه:      

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 خش دوم درسب 

 قهدقی  20مدت زمان :  

 دقیقه  20دت زمان:    م

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 


