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 مقدمه:

این درس از دروس تخصصی دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای می باشد و فراگیری عناوین تعیین 

این  نمونه برداری از اصلی  هوابرد و شیوه هایماهیت آالینده های  شناختشده توسط دانشجو می تواند او در 

                          ریق علمی و کاربردی توانمند نماید.به طدر محیط کار آالینده ها 

 

 یشناس: کاریلیکار      مقطع/رشته تحص یمنیو ا یبهداشت حرفه ا ی: مهندسیدانشکده: بهداشت اوز       گروه آموزش

 کار       یمنیو ا یبهداشت حرفه ا یمهندس وستهیپ

 3 :  داد واحدتع مبانی نمونه برداری از آالینده های هوا   :  نام درس

 واحد عملی 1 -واحد نظری 2 نوع واحد :

 و ساعت برگزاری کالس:   زمان دینامیک گازها و آئروسل ها  پیش نیاز:

 ( 8-10شنبه ) یک

 ( 15-17) یکشنبه

 دانشکده بهداشت اوز مکان برگزاری:
 

          دکتر عبدالرسول رحمانی                                    مسئول برنامه :  

 rahmaniabdolrasoul218@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                071 52519272شماره تماس دانشکده:    

 دکتر عبدالرسول رحمانی   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 عبدالرسول رحمانی                                              تهیه و تنظیم : 

 15/10/1399ین/ بازنگری:   تاریخ تدو

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 بخش تئوری:  -الف

  اصول کلی نمونه برداری از هوا و اهمیت آن 

 و کاربردهای آن در مبحث نمونه برداری از آالینده های هوا ییمایحدود مجاز شغلی عوامل ش 

 ای نمونه برداری از آالینده های هوا انواع روش ه 

  پمپ های نمونه برداری 

 هوا یلو در نمونه بردارفحجم و  ونیبراسیکال لیوسا 

 راهبردهای نمونه برداری از آالینده های هوا 

  بخاراتنمونه برداری از گاز ها و مختلف روش های تجهیزات و 

  ذراتنمونه برداری از مختلف روش های تجهیزات و 

 میقرائت مستق یمونه بردارن لیوسا 

   بیوآئروسل هانمونه برداری از مختلف روش های تجهیزات و 

  مواد رادیواکتیونمونه برداری از مختلف روش های تجهیزات و 

  پوستسطوح و نمونه برداری از مختلف روش های تجهیزات و 

 یدر نمونه بردار یآمار یو روش ها ینمونه بردار یخطا ها 

 ،ایمنی و اخالقی در نمونه برداری  مالحظات بهداشتی 

 ب: بخش عملی

  نحوه کار با آن هاآموزش و معرفی تجهیزات و مدار نمونه برداری 

  نحوه کار با آن هاآموزش و معرفی تجهیزات کالیبراسیون 

  نمونه برداری از گازهایCO با استفاده از وسایل قرائت مستقیم 

  لــنیبنـزن و زا ـلیولوئــن، اتبنـزن، تنمونه بردری از ترکیبات آلی فرار (BTEX )  با استفاده از جاذب

 (NIOSH 1501های سطحی )متد 

  فیوم های جوشکارینمونه برداری از ( متد با استفاده از فیلترNIOSH 7300) 



 ( متد نمونه برداری از بخارات فرمالدهید با استفاده از ایمپینجرNIOSH 3500) 

 ــگرد و غبار قااز  ینمونه بردار ــا  س ــتنش ــتفاده از ف مانیبل اس روش به مقدار  نییو تع لتریو گچ با اس

 (NIOSH 0600 ) متد یمتریگراو

 ستفاده از  ینمونه بردار سیلیس با ا شا  گرد و غبار  ستن سیکلون )متد از ذرات قابل ا  MDHSفیلتر و 

101/2) 

 ن هامعرفی بج ها و کیسه های نمونه برداری و آموزش نحوه نمونه برداری توسط آ 

 نمونه برداری از بیوآئروسل ها 

 تهیه گزارش موردی 

 هدف کلی 

 اصول کلی نمونه برداری از آالینده های هوا و اهمیت آنآشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:   

 نمونه برداری را تعریف نماید 

 ویژگی های یک نمونه هوای خوب را بیان کند 

 داف نمونه برداری از هوا را بداند و بیان نمایداه 

 اشت حرفه ای را بداند و بیان نمایداهمیت نمونه برداری هوا برای برای یک کارشناس بهد 

 هدف کلی 

 هوا یها ندهیاز آال یآن در مبحث نمونه بردار یو کاربردها ییمایمجاز شغلی عوامل شحدود آشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:انتظار می   

 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 ینمونه بردار یمجاز کوتاه مدت و سقفی و روش ها حد 

 انیو اسکاال را بداند و ب فیعمول بر اساس مدل برم ریغ یکار طیدر شرا یاصالح حدود مجاز کشور 

 دینما



 هدف کلی 

 هوا یها ندهیاز آال ینمونه بردار یروش هاانواع آشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد: انتظار می   

 درا نام برده و شرح ده 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 کیو مالحظات مطرح در هر  اصول  

   دینما انیرا بداند و ب ینمونه بردار یاع روش هاانو یتفاوت ها 

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

 دینما

 هدف کلی 

 انواع پمپ های نمونه برداری از هواآشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 انتظار می رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:   

 دینما انیرا بشناسد و باز هوا  ینمونه بردار ینواع پمپ هاا 

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

 دینما انیرا بداند و ب از هوا ینمونه بردار یمهم در انتخاب پمپ ها یفاکتورها 

 دینما انیا بداند و بر از هوا ینمونه بردار یمالحظات مهم در کار با پمپ ها 

 هدف کلی 

 هوا یلو در نمونه بردارفحجم و  ونیبراسیکال لیبا وسا ییآشنا   

 

  اهداف اختصاصی 

 :انتظار می رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد   

 فلو و حجم را شرح دهد ونیبراسیکال لیعمل وسا سمیمکان 

 را برشمارد هیثانو و 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 

 هدف کلی 

  هوا یها ندهیآال ینمونه بردار یها راهبردهایبا  ییآشنا 

  اهداف اختصاصی 

 :انتظار می رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد     

 دینما یهوا را طبقه بند یمونه بردارانواع ن 

 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 یمدت زمان نمونه بردار حداقل 

 دینماشده را محاسبه  یحجم نمونه بردار یالزم برا حاتیتصح 

 هدف کلی 

 از گاز ها و بخارات ینمونه بردار یروش هاآشنایی با 

  اهداف اختصاصی 

 انتظار می رود دانشجو بعد از فراگیری قادر باشد:

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

 دینما انیبشناسد و برا  خاراتبلند مدت از گاز ها و ب یمختلف نمونه بردار لیوسا 

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

 دینما انیبشناسد و برا  از گاز ها و بخارات به روش جذب ینمونه بردار یروش ها 

 دینما انیبشناسد و برا  یاز گاز ها و بخارات به روش جذب سطح ینمونه بردار یروش ها 

 دینما انیبشناسد و برا  از گاز ها و بخارات میقرائت مستق ینمونه بردار یروش ها 

 دینما انیبشناسد و برا  از گازها و بخارات یدر نمونه بردار ویپس یروش ها 

 

 

 

 



 هدف کلی 

 ذراتاز  ینمونه بردار یروش هاآشنایی با    

 

  اهداف اختصاصی 

 باشد:انتظار می رود دانشجو بعد از فراگیری قادر      

 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 انیشناسد و ببرا  از ذرات ینمونه بردار میقرائت مستق لیوسا 

 هدف کلی 

 میقرائت مستق ینمونه بردار لیوسا آشنایی با   

 

  اهداف اختصاصی 

 قادر باشد: یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م     

 دینما فیرا تعر میقرائت مستق ینمونه بردار 

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

 را نام ببرد میقرائت مستق ینمونه بردار لیانواع وسا 

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

 دینما

 هدف کلی 

  بیوآئروسل هااز  ینمونه بردار یروش هاآشنایی با    

 

  اهداف اختصاصی 

 قادر باشد: یریفراگ رود دانشجو بعد از یانتظار م     

 دینما انیها را بداند و ب وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یواسطه ها انواع 

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

 ها را بداند و  وآئروســلیاز ب ینمونه بردار یبر عملکرد واســطه ها یو فرد یطیعوامل مح ریتأث

 دینما انیب



 سطه ها یپمپ نمونه بردار یدب تیاهم سلیاز ب ینمونه بردار یدر عملکرد وا ها را بداند  وآئرو

 دینما انیو ب

 ها را بداند  وآئروسلیاز ب ینمونه بردار یاز واسطه ها کیبا استفاده از هر  یمراحل نمونه بردار

 دینما انیو ب

  ــطه ها کیمالحظات مهم در کار با هر ــلیاز ب ینمونه بردار یاز واس  انیها را بداند و ب وآئروس

 دینما

 هدف کلی 

 ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یروش هاآشنایی با    

 

  اهداف اختصاصی 

 قادر باشد: یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م     

 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 

 را بداند و  ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یبر عملکرد واســطه ها یو فرد یطیعوامل مح ریتأث

 دینما انیب

 را  ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یاز واســـطه ها کیبا اســـتفاده از هر  یمراحل نمونه بردار

 دینما نایبداند و ب

  ــطه ها کیمالحظات مهم در کار با هر  انیرا بداند و ب ویواکتیمواد راداز  ینمونه بردار یاز واس

 دینما

 هدف کلی 

 سطوح و پوستاز  ینمونه بردار یروش هاآشنایی با    

 

  اهداف اختصاصی 

 قادر باشد: یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م     

 دینما انیرا بداند و بسطوح و پوست از  ینمونه بردار یواسطه ها انواع 

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



 را بداند و سطوح و پوست از  ینمونه بردار یبر عملکرد واسطه ها یو فرد یطیعوامل مح ریتأث

 دینما انیب

 را سـطوح و پوسـت از  ینمونه بردار یها از واسـطه کیبا اسـتفاده از هر  یمراحل نمونه بردار

 دینما انیبداند و ب

  انیرا بداند و بسطوح و پوست از  ینمونه بردار یاز واسطه ها کیمالحظات مهم در کار با هر 

 دینما

 هدف کلی 

 یدر نمونه بردار یآمار یو روش ها ینمونه بردار یبا خطا ها ییآشنا   

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریانشجو بعد از فراگرود د یانتظار م     

 کند انیرا ب زیو آنال یمفهوم دقت و صحت و تورش در نمونه بردار 

 کند نییتع یرا از لحاظ آمار ازینمونه مورد ن تعداد 

 هدف کلی 

 یدر نمونه بردار یو اخالق یمنیا ،یاتیمالحضات عملآشنایی با      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریبعد از فراگرود دانشجو  یانتظار م       

 دینما انیاز هوا را بداند و ب ینمونه بردار اتیعمل کی یمالحظات مهم در اجرا 

  سفرها یمرتبط با نمونه بردار یمنیمالحظات ا سد و ب یدر اتم شنا شتعال و قابل انفجار را ب  انیقابل ا

 دینما

 دینما انیرا بداند و ب ینه بردارانجام نمو یکار برا طیمهم در تعامل با کارکنان در مح مالحظات 

 

 هدف کلی 

 و نحوه کار با آن ها یمدار نمونه بردار و زاتیتجهآشنایی عملی با      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 



 بداند و نحوه کار با آن هابشناسد را  یارمدار نمونه برد و زاتیتجه 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 و نحوه کار با آن ها کالیبراسیون زاتیتجهآشنایی عملی با      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آزمایشگاه تطبیق دهد آموخته های ذکر شده در کالس را با 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  کالیبراسیون زاتیتجه 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 میقرائت مستق لیبا استفاده از وسا CO یاز گازها یبردارنمونه آشنایی عملی با      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یرید از فراگرود دانشجو بع یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  را بداند میقرائت مستقتجهیزات نحوه کار با 

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

 دهد

 یدگزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نما 

 هدف کلی 

( با  BTEX) لــنیبنـزن و زا ـلیفرار بنـزن، تولوئــن، ات یآل باتیترکاز  یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 یسطح یاستفاده از جاذب ها

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 ق دهدآموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبی 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  جاذب های سطحی 



  باتیترکاز  ینمونه بردارتمامی مراحل BTEX  را به تنهایی  جاذب های سطحیبا استفاده از

 انجام دهد

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

  ه روش فیلتراسیونب فیوم های جوشکاریاز  یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  فیلترهای مختلف 

  ا به تنهایی انجام دهدر ونیلتراسیبه روش ف فیوم های جوشکاریاز  ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 نجریمپیبا استفاده از ا دیبخارات فرمالدهاز  یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 زمایشگاه تطبیق دهدآموخته های ذکر شده در کالس را با آ 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  مختلف هایایمپینجر  

  را به تنهایی انجام دهد نجریمپیبا استفاده از ا دیبخارات فرمالدهاز  ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 به روش فیلتراسیونو گچ  مانیغبار قابل استنشا  س وگرد  یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  مختلف فیلتر های 



  را به  لتریو گچ با استفاده از ف مانیبار قابل استنشا  سگرد و غ ینمونه بردارتمامی مراحل

 تنهایی انجام دهد

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 فیلتر و سیکلونذرات قابل استنشا  گرد و غبار سیلیس با استفاده از از  یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  کلونیو س لتریف 

  را به تنهایی انجام دهدذرات قابل استنشا  گرد و غبار سیلیس از  ینمونه بردارتمامی مراحل 

  کار را ارائه نمایدگزارش جامعی از مراحل انجام 

 هدف کلی 

 و نحوه کار با آن ها ینمونه بردار یها سهیبج ها و کآشنایی عملی با      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 بداند و نحوه کار با آن هااسد را بشن ینمونه بردار یها سهیبج ها و ک 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 هدف کلی 

 از بیوآئروسل ها یبردارآشنایی عملی با نمونه      

 

  اهداف اختصاصی 

 :قادر باشد یریرود دانشجو بعد از فراگ یانتظار م       

 آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  بداند و نحوه کار با آن هارا بشناسد  ها وآئروسلیبتجهیزات نمونه برداری از 

  را به تنهایی انجام دهد ها وآئروسلیباز  ینمونه بردارتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 



 

 روش آموزش 
 

 حضوری                                      مجازی               ترکیبی             

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر، اسالید 

 

  منابع درسی:  

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

 د:در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنی 

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

 مطالعهشده برای 

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

 
 عناوین با مرتبط فصول کلیه

 شده ذکر اهداف و جلسات

 عناوین با مرتبط فصول کلیه ش های تجزیه دستگاهینیک پی، احمد، نمونه برداری از هوا و رو

 شده ذکر اهداف و جلسات
 عناوین با مرتبط فصول کلیه کشور ای حرفه بهداشت فنی کمیته شغلی، تماس حدود کتابچه

 شده ذکر اهداف و جلسات
Henry J. McDermott, Air Monitoring for Toxic Exposures. عناوین با مرتبط فصول کلیه 

 شده ذکر اهداف و اتجلس
Martha J. Boss & Dennis W. Day, Air Sampling and Industrial Hygiene 

Engineering 
 عناوین با مرتبط فصول کلیه

 شده ذکر اهداف و جلسات
Gregory D. Weight, Fundamentals of Air Sampling عناوین با مرتبط فصول کلیه 

 شده ذکر اهداف و جلسات

 

 

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

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

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذی بارگمحتوا، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 



  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ارد ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

 آزمون های خود ارزیابی 

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

 

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ن مبحث ازمو

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  41/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

 میان ترم
تستی چهار 

 جوابی
 29/02/1400 26/02/1400تا    26/02/1400از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم /میان ترم1

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

 مرور فصل مربوطه از منبع درسی و درک مفاهیم مربوطه                      

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

فیدبک  مهلت

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که مفهوم این عبارت 

اند. تمام زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

 "ها باید همگرا و همسان شوند.این برنامه

)یا اگر آشنایی شما کافی نیست کوریکولوم  در مورد کوریکولوم رشته پزشکی

رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه درسی رسمی و 

برنامه درسی طراحی شده، آموزش داده ، برنامه درسی مخفی ، رسمی غیر

 برنامه درسی بی اثرو  شده و مورد سنجش واقع شده

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

بوطه مرور فصل مر

از منبع درسی و 

درک مفاهیم 

 مربوطه

 

1 

 
از دانشجو خواسته می شود میزان آشنایی خود با روش 

؟ انواع این روش ها شرح دهند نمونه برداری فعال راهای 

را نام ببرند. علت پیشرفت این روش ها و متدها را شرح 

 دهند.

تا  15/02/1400

20/02/1400  

22/02/1400 
مرور فصل 

نبع مربوطه از م

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

 

2 

از دانشجو خواسته می شود میزان آشنایی خود با روش  

؟ انواع این روش ها شرح دهند نمونه برداری پسیو را های 

 را نام ببرند. علت پیشرفت روش های آنالیز را شرح دهند.

تا  15/03/1400

20/03/1400  

22/03/1400 
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

رک درسی و د

 مفاهیم مربوطه

 

3 

 
آنالیز  مزایا و معایب روش هایاز دانشجو خواسته می شود 

 را گزارش دهد.  دستگاهی

تا  15/03/1400

20/03/1400  

22/03/1400 
مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا یاگر در طراح(، وجود دارد. رهمزمانیاتا  بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتا  بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  مقررات آموزشی : براساسحداقل نمره قبولی                                       

 براساس مقررات آموزشی  تعداددفعات مجاز غیبت در کالس : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هوا یها ندهیاز آال ینمونه بردار یمبان درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاریخ ارائه
 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش 

 ارزشیابی

22/01/1400 8-10 

نمونه  یاصول کل

از  یبردار

هوا  یها ندهیآال

 آن تیو اهم

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

22/01/1400 17-15  

دود مجاز ح

شغلی عوامل 

و  ییمایش

آن در  یکاربردها

مبحث نمونه 

از  یبردار

 هوا یها ندهیآال

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

29/01/1400 10-8  

 یانواع روش ها

از  ینمونه بردار

 هوا یها ندهیآال

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

29/01/1400 17-15  

 یاع پمپ هاانو

از  ینمونه بردار

 هوا

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

05/02/1400 10-8  

 لیوسا

 ونیبراسیکال

حجم و فلو در 

 هوا یه بردارنمون

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

05/02/1400 17-15  

 یها یراهبردها

 ینمونه بردار

 هوا یها ندهیآال

دکتر 

لرسول عبدا

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 



فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

12/02/1400 10-8  

بردار نه  مو  ین

ها و  گاز  عال از  ف

ند  ل ب خارات ) ب

ها  جاذب مدت(: 

و  نجریمپی)انواع ا

هام لول   یح

 (جذب

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

12/02/1400 17-15  

 ینمونه بردار

فعال از گاز ها و 

بخارات )بلند 

 یذبهامدت(: جا

 وبیسطحی)ت

جذب  یها

سطحی: زغال 

 کاژل،یلیفعال، س

 ری...( و عوامل تاث

 زانیگذار بر م

 جذب

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

 حل مسائل و

 

19/02/1400 10-8  

 ینمونه بردار

گازها و  میمستق

بخارات )لوله 

آشکارساز و  یها

 یدستگاه ها

 (میستققرائت م

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

امتحان 

 ،میان ترم
حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

19/02/1400 17-15  

اصول کلی و 

 یها میمکانس

مورد استفاده در 

 یونه بردارنم

 ذرات

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 کامپیوتر مجازی

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

 حل مسائل و

 

26/02/1400 10-8  میان ترم 

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 میان ترم کامپیوتر مجازی

26/02/1400 17-15  

 یانواع روش ها

 ینمونه بردار

ذرات، 

 ونیلتراسیف

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

 امپیوترک مجازی

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 



فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

02 /03/1400 10-8  

 لترها،یانواع ف

مشخصات 

استفاده  لترها،یف

در  لترهایاز ف

 ینمونه بردار

 گازها و بخارات

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

یدئو پرژکتور و

 و کامپیوتر

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

 حل مسائل و

 

02 /03/1400 17-15  

 یانواع هولدرها

 ینمونه بردار

ذرات )قابل 

 کیتنفس، توراس

 و قابل استنشاق(

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

09/03/1400 10-8  

نمونه  لیوسا

قرائت  یبردار

 میمستق

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

 فعالیت های

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

09/03/1400 17-15  
از  ینمونه بردار

 ها  وآئروسلیب

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

23/03/1400 10-8  
از  ینمونه بردار

 رادیواکتیومواد 

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

23/03/1400 17-15  

نمونه  یروش ها

از سطوح  یربردا

 و پوست

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی



فعالیت کالسی 

 در حل مسائل

 

30/03/1400 10-8  

آمار در نمونه 

و کاربرد  یبردار

 استاندارد ها

دکتر 

عبدالرسول 

 رحمانی

سخترانی، 

 پرسش و پاسخ

تخته سفید ) 

وایت برد(، 

ویدئو پرژکتور 

 و کامپیوتر

حضور مستمر و 

موثر در کالس و 

مشارکت در 

فعالیت های 

 آموزشی

 

30/03/1400 

 )گروه اول(
17-15  

و مدار  زاتیتجه

و  ینمونه بردار

 نحوه کار با آن ها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

 عملی -مجازی

 و آزمایشگاه

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

06/04/1400 

 )گروه دوم(
10-8  

و مدار  زاتیتجه

و  ینمونه بردار

 نحوه کار با آن ها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

06/04/1400 

 )گروه اول(
17-15  

 زاتیتجه

و  ونیبراسیکال

 نحوه کار با آن ها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

13/04/1400 

 )گروه دوم(
10-8  

 زاتیتجه

و  ونیبراسیکال

 وه کار با آن هانح

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

13/04/1400 

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

با  CO یگازها

استفاده از 

قرائت  لیوسا

 میمستق

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 ه وآزمایشگا

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

20/04/1400  

 )گروه دوم(
10-8  

از  ینمونه بردار

با  CO یگازها

استفاده از 

قرائت  لیوسا

 میمستق

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

 آزمایشگاه،

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی



02/04/1400   

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

 یآل باتیترک

با   BTEXفرار 

استفاده از جاذب 

 یسطح یها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

27/04/1400  

 )گروه دوم(
10-8  

از  ینمونه بردار

 یآل باتیترک

با   BTEXفرار 

استفاده از جاذب 

 یسطح یها

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

27/04/1400  

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

 یها ومیف

به  یشکارجو

روش 

 ونیلتراسیف

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

03/05/1400    

 
 )گروه دوم(

10-8  

از  ینمونه بردار

 یها ومیف

به  یجوشکار

روش 

 ونیلتراسیف

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 اه وآزمایشگ

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

03/05/1400  

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

بخارات 

با  دیفرمالده

استفاده از 

 نجریمپیا

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

10/05/1400    

 )گروه دوم(
10-8  

از  ینمونه بردار

بخارات 

با  دیفرمالده

استفاده از 

 نجریمپیا

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

10/05/1400  

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

گرد و غبار قابل 

 مانیاستنشاق س

و گچ به روش 

 ونیلتراسیف

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

17/05/1400    

 )گروه دوم(
10-8  

از   ینمونه بردار

گرد و غبار قابل 

 مانیشاق ساستن

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و



و گچ به روش 

 ونیلتراسیف

نظافت 

 آزمایشگاهی

17/05/1400  

 )گروه اول(
17-15  

از  ینمونه بردار

ذرات قابل 

استنشاق گرد و 

غبار سیلیس با 

 لتریاستفاده از ف

 ونکلیو س

دکتر 

عبدالرسول 

 یرحمان

یعمل -یمجاز  

 آزمایشگاه و

 تجهیزات

 آزمایشگاهی

گزارش کار، 

 حضور در

آزمایشگاه، 

 رعایت نظم و

نظافت 

 آزمایشگاهی

 

 

 


