
  
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  13/11/1398 تاریخ ارائه درس : 1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت:                 شنبهیک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی –نظری  :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 عبدالرسول رحمانیدکتر  :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 مباحث بهداشتی، ایمنی، اخالقی در کار آزمایشگاهی عنوان درس :

 بهداشتی، ایمنی، اخالقی در کار آزمایشگاهیآشنایی با مباحث   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :تواندبدر پایان این دوره دانشجو باید 

  مخاطرات شغلی در محیط آزمایشگاه را بشناسد 

 و رعایت کند اصول حفاظت، ایمنی و مقرارت عمومی در محیط آزمایشگاه را بداند 

 رعایت کند اصول اخالقی به هنگام کار در آزمایشگاه را بداند و 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10     :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 دقیقه  30مدت زمان:     بخش دوم درس 

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  15/11/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی – نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 مباحث نیدر ا یاساس فیو تعار یستگیارقام شا ،یدستگاه یروش ها یبند میتقس عنوان درس :

 مباحث نیدر ا یاساس فیو تعار یستگیارقام شا ،یدستگاه یروش ها یبند میتقسآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 تعاریف اساسی در آنالیز دستگاهی مرتبط با نمونه و سیگنال را بشناسد 

 اساس تقسیم بندی روش های آنالیز دستگاهی را بداند 

  شایستگی از جمله دقت، صحت، رنج خطی، حساسیت، گزینش پذیری، حد تشخیص و.... را بشناسد و ارقام

 محاسبه کند.

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  20/11/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: یکشنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 در حجم هوا ندهیغلظت در محلول و محاسبات غلظت آال یبر واحدها یمرور درس :عنوان 

 در حجم هوا ندهیغلظت در محلول و محاسبات غلظت آال یواحدهاآشنایی با   هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 را شرح دهد تفاوت واحد غلظت در محلول و غلظت در هوا 

  اهمیت واحدهایppm  وppb را شرح دهد در محلول آبی و غیرآبی و محاسبات مربوطه 

 را شرح دهد قانون گازهای ایده ال در گازها و اهمیت آن در محاسبات غلظت هوا 

 را بداند محاسبه غلظت آالینده های گردوغبار و آئروسل و آالینده های گازی در هوا 
 پاسخ، پخش فیلم آموزشیسخنرانی، پرسش و   روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  27/11/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :درس مسئول 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه یآماده ساز یروش ها عنوان درس :

 نمونه یآماده ساز یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 را بداند خشک و تر یها افتینمونه با ره یآماده ساز یروش ها یبند میتقس 
 را بداند دهایو استفاده از اس یآب ریو غ یآب یتر با حالل ها یآماده ساز یروش ها 
 را بداند حرارت و امواج ماوراء صوت ،یپر انرژ یبر استفاده از تابش ها یمبتن یآماده ساز یروش ها 

 پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشیسخنرانی،   روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  29/11/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: یکشنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه یآماده ساز یروش ها عنوان درس :

 نمونه یآماده ساز یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :باید بتواند در پایان این دوره دانشجو

 را بداند خشک و تر یها افتینمونه با ره یآماده ساز یروش ها یبند میتقس 
 را بداند دهایو استفاده از اس یآب ریو غ یآب یتر با حالل ها یآماده ساز یروش ها 
 را بداند حرارت و امواج ماوراء صوت ،یپر انرژ یبر استفاده از تابش ها یمبتن یآماده ساز یروش ها 
 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  آموزش :روش 

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درسبخش دوم 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  04/12/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 عیاستخراج فاز جامد و ما یروش ها عنوان درس :

 عیاستخراج فاز جامد و ما یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 و بازده  عیثابت توز ،یفاز نیآن ) فاز ساکن، فاز متحرک، تعادل ب یادیبن یمبانو  استخراج یروش ها
 را بداند استخراج(

 ی آن را بداندو کاربردها عیاستخراج فاز ما یاصول مقدمات 
 ی آن را بدانداستخراج فاز جامد و کاربردها یاصول مقدمات 
 را بداند عیفاز جامد و ما کرواستخراجیم یروش ها 
 یروش ها اتیکل SPE  وSPME را بداند 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  06/12/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

استاندارد و استاندارد  شیافزا ،ی) شامل روش استاندارد خارج یدستگاه زیدر آنال یکم یروش ها درس :عنوان 
 (یداخل

اسزتاندارد و  شیافززا ،ی) شامل روش استاندارد خارج یدستگاه زیدر آنال یکم یبا روش ها ییآشنا  هدف کلی درس :

 (یاستاندارد داخل

 اهداف جزئی : 
 :دانشجو باید بتوانددر پایان این دوره 

 آن را بشناسد بیو معا ایرا بداند و مزا یخارج ونیبراسیاساس کال 
 آن را بشناسد بیو معا ایاستاندارد را بداند و مزا شیاساس روش افز 
 و علت کاربرد آن را بشناسد یاستفاده و انتخاب استاندارد داخل یمبنا 
 فوق را بداند یاز روش ها کیدر هر  یمحاسبات غلظت نمونه واقع یمبنا 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  13/12/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :واحدنوع 
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 120 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 (ینیب فی)ط یاسپکتروسکوپ یروش ها عنوان درس :

 (ینیب فی)ط یاسپکتروسکوپ یروش ها اتیبا کل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  ی نوری براساس نوع بر هم کنش، نوع ماده و ناحیه فرکانسی اسپکتروسکوپ یروش هاتقسیم بندی

 را بداند طیف الکترومغناطیس

  را بداند فسفرسانس و ...(ی ) جذب، نشر، فلورسانس، اسپکتروسکوپتعاریف اساسی در سیگنال های 

  را بداند ی ) منبع، جایگاه نمونه، آشکارساز، انتخاب گر طول موج و ...(اسپکتروسکوپاجزاء دستگاه 

  را بداند ی در ناحیه فرکانس های مختلفاسپکتروسکوپویژگی های اجزاء دستگاه های 

  را بداند پیوسته و خطی(ی های اتمی و مولکولی ) طیف های اسپکتروسکوپتفاوت های بنیادی 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی امتحان میان ترم،  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 ارزشیابی درس  

 امتحان میان ترم 

 دقیقه  5مدت زمان :  
 دقیقه  30مدت زمان :  

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  20/12/1398تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 یجذب و نشر اتم یروش ها عنوان درس :

 یو نشر اتم یجذب اتم یروش ها اتیبا کل ییآشنا:   کلی درس هدف

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 شرح دهدرا  (یتیبر شعله و کوره گراف دی)تاک یدر جذب اتم یاتم ساز یروش ها 
 شرح دهدرا  یدر جذب اتم یمنابع خط 
 شرح دهدرا  رفع آن یو روش ها یدر جذب اتم ییایمیو ش یفیط یمزاحمت ها 
 بر  دیبا تاک ینشر اتم یروش ها اتیکلICP  شرح دهدرا 

 مجازی  روش آموزش :

  کامپیوتر امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  برگزار می گرددجلسه یه صورت مجازی 

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری- 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 17/01/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 یمولکول یاسپکتروسکوپ یروش ها عنوان درس :

 یمولکول یاسپکتروسکوپ یروش ها اتیبا کل ییآشنا  هدف کلی درس :

  اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 شرح دهدرا  آن های و دستگاه یجذب مولکول 
 شرح دهدآن را  محاسبات و کاربردها و المبرت – ریقانون ب 
 شرح دهدرا  یدر جذب مولکول یاساس یجذب یباندها 
 یاسپکتروسکوپ یروش ها لتیکل ( مادون قرمزIRو کاربردها در بهداشت حرفه ا )را شرح دهد ی 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد آموزشی :امکانات 

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 19/01/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 کالس:مدت 

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 آن ها یو دسته بند یکروماتوگراف یروش ها عنوان درس :

 یکروماتوگراف معرفی دستگاه های  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  و تعادل های مربوطه را بداندکلیات بنیادی در کروماتوگرافی 

 تقسیم بندی روش های کروماتوگرافی ) الیه نازک، مسطح و ستونی ( را بداند 

 تقسیم بندی روش های کروماتوگرافی بر مبنای فازهای متحرک و ساکن را شرح دهد 

 مفهوم زمان بازداری و پارامترهای کارایی در جداسازی در ستون را شرح دهد 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 24/01/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: یکشنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -تئوری  :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 GCو  یکروماتوگراف یروش ها عنوان درس :

 یگاز یو کروماتوگراف یکروماتوگراف یروش ها اتیبا کل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 تقسیم بندی روش های کروماتوگرافی بر مبنای فازهای متحرک و ساکن را شرح دهد 

 ( مبانی مقدماتی کروماتوگرافی گازیGCرا شرح دهد ) 

  ،اجزاء دستگاه کروماتوگرافی گازی )سیلندرهای گاز و کنترل کنندهای جریان و فشار، تزریق کننده

 و آشکارسازها( را شرح دهد آون، ستون

  آشکارسازهایGC و کاربرد برای آالینده های مختلف گازی در محیط کار را شرح دهد 

  برنامه ریزی دمایی درGC را شرح دهد 

 مجازی  روش آموزش :

  کامپیوتر امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  جلسه یه صورت مجازی برگزار می گردد

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری- 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس- 

 

 

 

  

 

  



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 26/01/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 عیما یکروماتوگراف یروش ها عنوان درس :

 عیما یکروماتوگراف یروش ها اتیبا کل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :دوره دانشجو باید بتوانددر پایان این 

 کلیات کروماتوگرافی مایع و کاربردهای آن در آنالیز آالینده های شغلی را شرح دهد 

  اجزاء دستگاه کروماتوگرافی مایع وHPLC را شرح دهد 

 انواع ستون ها و آشکارسازی کروماتوگرافی مایع را شرح دهد 

  برنامه ریزی حالل درHPLC را شرح دهد 

  مثال هایی از کاربردHPLC در آنالیز آالیندهای شغلی را بداند 

 مجازی  روش آموزش :

  کامپیوتر امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  جلسه یه صورت مجازی برگزار می گردد

  مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری- 

 مدت زمان :    ارزشیابی درس- 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 31/01/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: یکشنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 یکروسکوپیم یزهایآنال یمبان عنوان درس :

 یکروسکوپیم یزهایآنال یبا مبان ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

  ابعاد آن ها را بدانداستفاده از میکروسکوپ در شمارش ذرات و الیاف و تعیین 

 انواع گراتیکول ها در مطالعات میکروسکوپی را شرح دهد 

 کالیبراسیون میکروسکوپ را بداند 

 آماد سازی نمونه ها در بررسی میکروسکوپی را بداند 

 واحدهای تراکم آالینده ها در بررسی های میکروسکوپی را بداند 

 آموزشیسخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم   روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 02/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :درس مسئول 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 با حدود مجاز سهیو مقا جینتا ریتفس عنوان درس :

 با حدود مجاز سهیو مقا جینتا ریبا تفس ییآشنا:   هدف کلی درس

 اهداف جزئی : 
 انتظار میرود دانشجو بعد از فراگیری قادر به: 

 تفسیر نتایج در مواجهه های مرسوم شیفت های شغلی متعارف باشد 

 تفسیر نتایج در مواجهه های غیرمتعارف )شیفت های کاری غیر معمول( باشد 

 تفسیر نتایج در مواجهه با مخلوط آالینده های شیمیایی باشد 

 پاسخ، پخش فیلم آموزشیسخنرانی، پرسش و   روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 07/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 رفع اشکال عنوان درس :

 رفع اشکال  هدف کلی درس :

 رفع اشکالاهداف جزئی : 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، پخش فیلم آموزشی  روش آموزش :

  ویدئو پروژکتور، کامپیوتر ،وایت برد امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 09/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                سه  روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

 12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 واحد:تعداد 

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 در هوا به روش تیتراسیون So2نمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

 در هوا به روش تیتراسیون So2با نمونه برداری و تعیین مقدار  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 

  تمامی مراحل تعیین مقدارSo2 را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  آموزش :روش 

  آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 14/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی - نظری :نوع واحد
 

  12  : تعداد دانشجویان 

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 در هوا به روش تیتراسیون So2نمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

 در هوا به روش تیتراسیون So2با نمونه برداری و تعیین مقدار  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 

  تمامی مراحل تعیین مقدارSo2 را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند 

  مراحل انجام کار را ارائه نمایدگزارش جامعی از 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درسبخش دوم 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 16/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 در هوا به روش اسپکتروفتومتری 2Noنمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

 در هوا به روش اسپکتروفتومتری 2Noبا نمونه برداری و تعیین مقدار  یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  تمامی مراحل تعیین مقدارNo2 را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند 

 جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید گزارش 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درسبخش دوم 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیستمجلسه 
 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  21/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 در هوا به روش اسپکتروفتومتری 2Noنمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

 در هوا به روش اسپکتروفتومتری 2Noبا نمونه برداری و تعیین مقدار  یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  تمامی مراحل تعیین مقدارNo2 را به تنهایی انجام دهد و نتایج را تفسیر کند 

 جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید گزارش 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درسبخش دوم 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیست 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

 )گروه اول( 23/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه برداری و تعیین مقدار فیوم های فلزی آهن به روش اسپکتروفتومتری عنوان درس :

 با نمونه برداری و تعیین مقدار فیوم های فلزی آهن به روش اسپکتروفتومتری یعمل ییآشنا  درس :هدف کلی 

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را تفسیر کند دهدرا به تنهایی انجام های فلزی آهن  فیومتمامی مراحل تعیین مقدار 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 28/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 فیوم های فلزی آهن به روش اسپکتروفتومترینمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

 با نمونه برداری و تعیین مقدار فیوم های فلزی آهن به روش اسپکتروفتومتری یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهدهای فلزی آهن  فیومتمامی مراحل تعیین مقدار 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 30/02/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتمی عنوان درس :

 با نمونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتمی یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهد تعیین مقدار سربتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهارمبیست 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  06/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتمی درس : عنوان

 با نمونه برداری و تعیین مقدار سرب به روش جذب اتمی یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهد مقدار سربتمامی مراحل تعیین 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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

 )گروه اول( 11/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه برداری و شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک درس : عنوان

 با نمونه برداری و شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را  را به تنهایی انجام دهد شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیکتمامی مراحل

 تفسیر کند

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 13/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   درس )واحد(  :نام 

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 نمونه برداری و شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک عنوان درس :

 با نمونه برداری و شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیک یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

  آزمایشگاه تطبیق دهد.آموخته های ذکر شده در کالس را با 

  و نتایج را  را به تنهایی انجام دهد شمارش ذرات گرد و غبار به روش میکروسکوپیکتمامی مراحل

 تفسیر کند

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 18/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تدوین/بازنگریتاریخ 
. 

 به روش میکروسکوپیک الیافنمونه برداری و شمارش  عنوان درس :

 با نمونه برداری و شمارش الیاف به روش میکروسکوپیک یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

  تطبیق دهد.آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه 

  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهد شمارش الیاف به روش میکروسکوپیکتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 20/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   درس )واحد(  : نام

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 به روش میکروسکوپیک الیافنمونه برداری و شمارش  عنوان درس :

 با نمونه برداری و شمارش الیاف به روش میکروسکوپیک یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

  و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهد شمارش الیاف به روش میکروسکوپیکتمامی مراحل 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه اول( 25/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                یک روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 یفرار در هوا با دستگاه گاز کروماتوگراف یدروکربنیه ندهیآال کینمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

فرار در هزوا بزا دسزتگاه گزاز  یدروکربنیه ندهیآال کیبا نمونه برداری و تعیین مقدار  یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 یکروماتوگراف

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 و نتایج را تفسیر کند را به تنهایی انجام دهد تمامی مراحل تعیین مقدار آالینده هیدروکربنی فرار 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و آموزشی :امکانات 

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



 سی امجلسه 
 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  27/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: سه شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 یفرار در هوا با دستگاه گاز کروماتوگراف یدروکربنیه ندهیآال کینمونه برداری و تعیین مقدار  عنوان درس :

فرار در هزوا بزا دسزتگاه گزاز  یدروکربنیه ندهیآال کیبا نمونه برداری و تعیین مقدار  یعمل ییآشنا  هدف کلی درس :

 یکروماتوگراف

 اهداف جزئی : 
 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

 .آموخته های ذکر شده در کالس را با آزمایشگاه تطبیق دهد 

 و نتایج را تفسیر کند انجام دهد را به تنهایی تمامی مراحل تعیین مقدار آالینده هیدروکربنی فرار 

 گزارش جامعی از مراحل انجام کار را ارائه نماید 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 



 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

 )گروه اول( 29/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                پنج روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 جبرانی آزمایشگاه عنوان درس :

 جبرانی آزمایشگاه  :هدف کلی درس 

 جبرانی آزمایشگاهاهداف جزئی : 
 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سی و دومجلسه 
 کارشناسی پیوسته مقطع/رشته تحصیلی:      بهداشت حرفه ای و ایمنی کارمهندسی گروه آموزشی:        بهداشت اوز: دانشکده

       مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

 )گروه دوم( 31/03/1399تاریخ ارائه درس :  1398-1399  سال تحصیلی  :

 8-10  ساعت: شنبه                 روز: تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا   نام درس )واحد(  :

 عملی -نظری  :نوع واحد
 

  12  تعداد دانشجویان  :

 دکتر عبدالرسول رحمانی :مسئول درس 3 تعداد واحد:

 دکتر عبدالرسول رحمانی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تاریخ تدوین/بازنگری
. 

 جبرانی آزمایشگاه عنوان درس :

 جبرانی آزمایشگاه  هدف کلی درس :

 جبرانی آزمایشگاهاهداف جزئی : 
 

 عملی  روش آموزش :

 آزمایشگاهی تجهیزات آزمایشگاه و امکانات آموزشی :

  منبع درس  :

 هوا، چاپ چهارم یآالینده ها یو تجزیه  ینمونه بردار یعبدالرحمن، روشها ی. بهرام۱

 و کار طیمرکز سالمت مح ،یاییمیعوامل زیان آور ش یابیو ارزش یشناسای ی. راهنما 2

1. Stern MB ،Application and Computational Elements Industrial Hygiene. Last edition. 

2.  SkooG and West ،Principles of Instrucmental Analysis، 

  دقیقه 10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  درسبخش دوم 

 دقیقه  30مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  30مدت زمان:    

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  5مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 


