
 

 
 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      ایمىی کبرمهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي گريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  12/11/1398 تبریخ ارائٍ درس : 1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت:                 ضنبه ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 16  تعداد داوشجًیبن  : عولی - نظری :وًع ياحد

 عبذالرسول رحوبنیدکتر  :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
 

 آى تیَّا ٍ اّو یّا ٌذُیاص آال یًوًَِ تشداس یاصَل کل عنواى درس :

 آى تیَّا ٍ اّو یّا ٌذُیاص آال یًوًَِ تشداس یتا اصَل کل ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ًوًَِ تشداسی سا تعشیف ًوایذ 

 ٍیظگی ّای یک ًوًَِ َّای خَب سا تیاى کٌذ 

 اّذاف ًوًَِ تشداسی اص َّا سا تذاًذ ٍ تیاى ًوایذ 

  تشای یک کاسؿٌاع تْذاؿت حشفِ ای سا تذاًذ ٍ تیاى ًوایذاّویت ًوًَِ تشداسی َّا تشای 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی ًیک پی، احوذ، ًوًَِ 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 

  ٍدقیقه 10     :هذت زهبى مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 دانطکذه علوم پسضکی و خذهبت بهذاضتی درهبنی الرستبى

 هرکس هطبلعبت و توسعه آهوزش علوم پسضکی

 واحذ برنبهه ریسی درسی و آهوزضی

 



 

 دومجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  14/11/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  :  وبم درس )ياحد(

 عولی - نظری :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َّا یّا ٌذُیاص آال یآى دس هثحث ًوًَِ تشداس یٍ کاستشدّا ییوایحذٍد هجاص ؿغلی عَاهل ؿ عنواى درس :

 یّا ٌذُیاص آال یآى دس هثحث ًوًَِ تشداس یٍ کاستشدّا ییوایتا حذٍد هجاص ؿغلی عَاهل ؿ ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 َّا
 اهذاف جسئی : 

 :تتَاًذدس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ 

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت یاًَاع حذٍد هجاص کـَس 

 ذیًوا اىیصًی صهاًی ٍ کاستشد آى سا تذاًذ ٍ ت ٍ يیاًگیه حذ  

 ذیًوا اىیآى ّا سا تذاًذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یهجاص کَتاُ هذت ٍ ػمفی ٍ سٍؽ ّا حذ 

 ذیًوا اىیٍ اػكاال سا تذاًذ ٍ ت فیهعوَل تش اػاع هذل تش شیغ یکاس طیدس ؿشا یاصالح حذٍد هجاص کـَس 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ّای تجضیِ دػتگاّیًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 

 

 



 سومجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  19/11/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت:                 ضنبه ريز: از آالینذه هبی هواهببنی نوونه برداری   وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َّا یّا ٌذُیاص آال یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّااًَاع  عنواى درس :

 َّا یّا ٌذُیاص آال یًوًَِ تشداس یتا اًَاع سٍؽ ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ یتش اػاع صهاى ًوًَِ تشداس یًوًَِ تشداس یاًَاع سٍؽ ّا 

  سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ یًوًَِ تشداس یالصم تشا یتش اػاع اًشط یًوًَِ تشداس یاًَاع سٍؽ ّا 

  سا ًام تشدُ ٍ ؿشح دّذ  یتش اػاع هحل ًوًَِ تشداس یًوًَِ تشداس یاًَاع سٍؽ ّا 

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یّا اص سٍؽ کیٍ هالحظات هطشح دس ّش  اصَل  

   ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت یتشداس ًوًَِ یاًَاع سٍؽ ّا یتفاٍت ّا 

   ذیًوا اىیتذاًذ ٍ تسا  یکاسؿٌاع تْذاؿت حشفِ ا کی یتشا یًوًَِ تشداس یاص سٍؽ ّا کیّش  تیاّو 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 

 

 



 چهبرمجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  21/11/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 کالس:مدت 

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 اص َّا یًوًَِ تشداس یاًَاع پوپ ّا عىًان درس :

 اص َّا یًوًَِ تشداس یتا اًَاع پوپ ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ذیًوا اىیسا تـٌاػذ ٍ تاص َّا  یًوًَِ تشداس یاًَاع پوپ ّا 

 ذیًوا اىیگًَاگَى سا تـٌاػذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یپوپ ّا یّا تیّا ٍ هحذٍد یتشتش 

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت ی اص َّاًوًَِ تشداس یهْن دس اًتخاب پوپ ّا یفاکتَسّا 

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت ی اص َّاًوًَِ تشداس یهالحظات هْن دس کاس تا پوپ ّا 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

  ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-
 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 

 

 

 

 



 پنجنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  26/11/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هواهببنی نوونه برداری از آالینذه هبی   وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َّا یحجن ٍ فلَ دس ًوًَِ تشداس َىیثشاػیکال لیٍػا عنواى درس :

 َّا یحجن ٍ فلَ دس ًوًَِ تشداس َىیثشاػیکال لیتا ٍػا ییآؿٌا هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ًفلَ ٍ حجن سا ؿشح دّذ َىیثشاػیکال لیعول ٍػا ؼنیهكا 

 سا تشؿواسد ِیٍ ثاًَ یاًیه ِ،یاٍل یهختلف هَجَد دس اػتاًذاسد ّا لیٍػا 

 اًتخاب کٌذسا حجن ٍ فلَ  َىیثشاػیکال یهٌاػة تشا لِیٍػ 

 حجن ٍ فلَ سا هحاػثِ کٌذ حاتیهَجَد دس تصح سٍاتط 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 

 

 

 

 



 ضطنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  28/11/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َّا یّا ٌذُیآال یًوًَِ تشداس یّا یساّثشدّا عنواى درس :

 َّا یّا ٌذُیآال یًوًَِ تشداس یّا یتا ساّثشدّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :تتَاًذدس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ 

 ذیًوا یَّا سا طثمِ تٌذ یاًَاع ًوًَِ تشداس 

 َّا سا تشؿواسد یًوًَِ تشداس اّذاف 

 سا ًام تثشد یًوًَِ تشداس یّا هحل 

 ذیًوا يییسا تع یًوًَِ تشداس یتشا اصیٍ حذاکثش حجن هَسد ً حذالل 

 ذیًوا يییسا تع یهذت صهاى ًوًَِ تشداس حذالل 

 ذیؿذُ سا هحاػثِ ًوا یحجن ًوًَِ تشداس یالصم تشا حاتیتصح 
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 دػتگاّیًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 

 

 



 هفتنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  03/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: از آالینذه هبی هوا هببنی نوونه برداری  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 اص گاص ّا ٍ تخاسات  یتشداسًوًَِ  عنواى درس :

 اص گاص ّا ٍ تخاسات یًوًَِ تشداس یتا سٍؽ ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 
 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  ٍ کَتاُ هذت اص گاص ّا ٍ تخاسات یآً یهختلف ًوًَِ تشداس لیٍػا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  تلٌذ هذت اص گاص ّا ٍ تخاسات یهختلف ًوًَِ تشداس لیٍػا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  َیاص گاص ّا ٍ تخاسات تِ سٍؽ اکت یًوًَِ تشداس 

 ذیًوا اىیاص گاصّا ٍ تخاسات سا تـٌاػذ ٍ ت یدس ًوًَِ تشداس َیپؼ یسٍؽ ّا 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد آهوزضی :اهکبنبت 

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 

 
 

 

 

 



 

 هطتنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      حرفٍ ای ي ایمىی کبرمهىدسی بهداشت گريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  05/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنی مدرس: دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

جزب ػطحی: صغال  یّا َبیػطحی)ت یّا فعال اص گاص ّا ٍ تخاسات )تلٌذ هذت(: جارب یًوًَِ تشداس عنواى درس :
 جزب ضاىیگزاس تش ه شی...( ٍ عَاهل تاث كاطل،یلیفعال، ػ

 ػطحی یزب ّاجتِ سٍؽ فعال اص گاص ّا ٍ تخاسات  یًوًَِ تشداسآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  اًَاع جارب ّای ػطحی ٍ کاستشدّای آى ّا سا ؿشح دّذ 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تی سا اص گاص ّا ٍ تخاسات تِ سٍؽ جزب ػطح یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا 

 عَاهل تاثیشگزاس تش جزب ػطحی سا ؿشح دّذ 

 هجاصی  روش آهوزش :

  کاهپیَتش اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  جلسه یه صورت هجبزی برگسار هی گردد

  هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری- 

 هذت زهبى :    ارزشیببی درس- 

 

 

 

 

 

 

 



 نهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  10/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت:                 ضنبه ريز: از آالینذه هبی هواهببنی نوونه برداری   وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 (نیلشائت هؼتم یآؿكاسػاص ٍ دػتگاُ ّا یگاصّا ٍ تخاسات )لَلِ ّا اص یتشداسًوًَِ  عنواى درس :

 نیلشائت هؼتم یآؿكاسػاص ٍ دػتگاُ ّا یلَلِ ّا تا گاصّا ٍ تخاسات اص یًوًَِ تشداسآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  کاستشدّای آى ّا سا ؿشح دّذ  نیلشائت هؼتم یآؿكاسػاص ٍ دػتگاُ ّا یلَلِ ّااًَاع ٍ 

 ذیًوا اىیاص گاص ّا ٍ تخاسات سا تـٌاػذ ٍ ت نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا 

 سا ؿشح  نیلشائت هؼتم یآؿكاسػاص ٍ دػتگاُ ّا یلَلِ ّاتَػیلِ  گاصّا ٍ تخاسات تش جزب شگزاسیعَاهل تاث

 دّذ
 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿیامتحبن میبن ترم،   روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 

 



 دهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 12/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هواهببنی نوونه برداری از آالینذه هبی   وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 رسات اص یهَسد اػتفادُ دس ًوًَِ تشداس یّا نیاصَل کلی ٍ هكاًؼ عنواى درس :

 رسات اص یهَسد اػتفادُ دس ًوًَِ تشداس یّا نیاصَل کلی ٍ هكاًؼآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ًذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا هختلف تذام افتادى رسات  یّا ؼنیهكا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  َىیلتشاػیف َُیاص رسات تِ ؿ یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا 

 َُیاص رسات تِ ؿ یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا  Size- selective  ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  اص رسات یًوًَِ تشداس نیلشائت هؼتم لیٍػا 

 هجاصی  روش آهوزش :

  کاهپیَتش اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  جلسه یه صورت هجبزی برگسار هی گردد

  هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری- 

 هذت زهبى :    ارزشیببی درس- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 یبزدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 17/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  )ياحد(  :وبم درس 

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َىیلتشاػیف تِ سٍؽ رسات یًوًَِ تشداس یاًَاع سٍؽ ّا عنواى درس :

 َىیلتشاػیرسات تِ سٍؽ ف اص یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّاآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  کاستشدّای آى ّا سا ؿشح دّذ  فیلتشّااًَاع ٍ 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  َىیلتشاػیف َُیاص رسات تِ ؿ یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا 

 ًذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تتِ سٍؽ فیلتشاػیَى سا هختلف تذام افتادى رسات  یّا ؼنیهكا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تتِ سٍؽ فیلتشاػیَى سا  رساتتش جزب  شگزاسیعَاهل تاث 

 هجاصی  روش آهوزش :

  کاهپیَتش اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  جلسه یه صورت هجبزی برگسار هی گردد

  هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری- 

 هذت زهبى :    ارزشیببی درس- 

 
 
 
 
 

 

 

 



 دوازدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 19/12/1398تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تديیه/ببزوگریتبریخ 
. 

 گاصّا ٍ تخاسات یدس ًوًَِ تشداس لتشّایاػتفادُ اص ف لتشّا،یهـخصات ف لتشّا،یاًَاع ف عنواى درس :

 آؿٌایی تا سٍؽ ّای فیلتشاػیَى دس ًوًَِ تشداسی اص گاصّا ٍ تخاسات هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  سا تـٌاػذ فیلتشّای آغـتِ تِ هَاد ؿیویایی خاف دس ًوًَِ تشداسی اص گاصّا ٍ تخاساتاًَاع  

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تسا  َىیلتشاػیف َُیتِ ؿ گاصّا ٍ تخاساتاص  یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا 

 ًذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تتِ سٍؽ فیلتشاػیَى سا  گاصّا ٍ تخاساتهختلف تذام افتادى  یّا ؼنیهكا 

 ذیًوا اىیتـٌاػذ ٍ تتِ سٍؽ فیلتشاػیَى سا  گاصّا ٍ تخاساتتش جزب  شگزاسیعَاهل تاث 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 

 



 سیسدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  16/1/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 عبذالرسول رحوبنیدکتر مدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٍ لاتل اػتٌـاق( کیرسات )لاتل تٌفغ، تَساػ یًوًَِ تشداس یاًَاع َّلذسّا عنواى درس :

 رساتاص  یًوًَِ تشداس یاًَاع َّلذسّاآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 
 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  سا تـٌاػذ اص رسات یًوًَِ تشداس یَّلذسّااًَاع 

  سا تذاًذ اًَاع َّلذسّااصَل کاس 

  ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت َّلذسّاهالحظات هْن دس اػتفادُ اص 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 چهبردهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  18/01/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس لیٍػا عنواى درس :

 نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس لیٍػاآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :داًـجَ تایذ تتَاًذدس پایاى ایي دٍسُ 

 ذیًوا فیسا تعش نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس 

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت یکاسؿٌاع تْذاؿت صٌعت کی یتشا نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس تیاّو 

 سا ًام تثشد نیلشائت هؼتم یًوًَِ تشداس لیاًَاع ٍػا 

 َُذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت نیلشائت هؼتم لیاص ٍػا کیاػتفادُ ٍ هالحظات هْن دس اػتفادُ اص ّش  ًح 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّیًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 

 

 



 پبنسدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  23/01/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: نوونه برداری از آالینذه هبی هواهببنی   وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ّا َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس درس :عنواى 

 ّا َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس یتا سٍؽ ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 
 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ذیًوا اىیّا سا تذاًذ ٍ ت َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا اًَاع 

 ذیًوا اىیگًَاگَى سا تذاًذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا یّا یّا ٍ تشتش تیهحذٍد 

 اىیا ّاا سا تذاًاذ ٍ ت   َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس یتش عولكشد ٍاػطِ ّا یٍ فشد یطیعَاهل هح شیتأث 

 ذیًوا

 اىیّا سا تذاًذ ٍ ت َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس یدس عولكشد ٍاػطِ ّا یپوپ ًوًَِ تشداس یدت تیاّو 

 ذیًوا

 ّاا سا تذاًاذ ٍ    َآئشٍػال یاص ت یًوًَِ تاشداس  یاص ٍاػطِ ّا کیتا اػتفادُ اص ّش  یًوًَِ تشداس هشاحل

 ذیًوا اىیت

 ذیًوا اىیّا سا تذاًذ ٍ ت َآئشٍػلیاص ت یًوًَِ تشداس یاص ٍاػطِ ّا کیهْن دس کاس تا ّش  هالحظات 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 



 

 ضبنسدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  25/01/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 هَاد سادیَاکتیَاص  یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 َیَاکتیهَاد ساداص  یًوًَِ تشداس یتا سٍؽ ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 
 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت َیَاکتیهَاد ساداص  یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا اًَاع 

 ذیًوا اىیگًَاگَى سا تذاًذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا یّا یّا ٍ تشتش تیهحذٍد 

 اىیا سا تذاًذ ٍ ت َیَاکتیهَاد ساداص  یًوًَِ تشداس یتش عولكشد ٍاػطِ ّا یٍ فشد یطیعَاهل هح شیتأث 

 ذیًوا

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت َیَاکتیهَاد ساداص  یًوًَِ تشداس یاص ٍاػطِ ّا کیهْن دس کاس تا ّش  هالحظات 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 

 



 هفذهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  30/01/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 اص ػطَح ٍ پَػت یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّا عنواى درس :

 اص ػطَح ٍ پَػت یًوًَِ تشداس یسٍؽ ّاآؿٌایی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت ػطَح ٍ پَػتاص  یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا اًَاع 

 ذیًوا اىیگًَاگَى سا تذاًذ ٍ ت یًوًَِ تشداس یٍاػطِ ّا یّا یّا ٍ تشتش تیهحذٍد 

 اىیا سا تذاًاذ ٍ ت  ػطَح ٍ پَػتاص  یًوًَِ تشداس یتش عولكشد ٍاػطِ ّا یٍ فشد یطیعَاهل هح شیتأث 

 ذیًوا

 ذیًوا اىیسا تذاًذ ٍ ت ػطَح ٍ پَػتاص  یًوًَِ تشداس یاص ٍاػطِ ّا کیهْن دس کاس تا ّش  هالحظات 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  درس  :هنبع 

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 

 

 

 



 هجذهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

  01/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 یدس ًوًَِ تشداس یآهاس یٍ سٍؽ ّا یًوًَِ تشداس یخطا ّا عنواى درس :

 یدس ًوًَِ تشداس یآهاس یٍ سٍؽ ّا یًوًَِ تشداس یتا خطا ّا ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 کٌذ اىیسا ت ضیٍ آًال یهفَْم دلت ٍ صحت ٍ تَسؽ دس ًوًَِ تشداس 
 ً کٌذ يییتع یسا اص لحاظ آهاس اصیتعذاد ًوًَِ هَسد 

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پاػخ، پخؾ فیلن آهَصؿی  روش آهوزش :

  ٍیذئَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش ،ٍایت تشد اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  درسبخص دوم 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نوزدهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه اول(  06/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا یٍ هذاس ًوًَِ تشداس ضاتیتجْ عنواى درس :

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا یهذاس ًوًَِ تشداس ٍ ضاتیتجْآؿٌایی عولی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 ْتذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  یهذاس ًوًَِ تشداس ٍ ضاتیتج 

  اًجام کاس سا اسائِ ًوایذگضاسؽ جاهعی اص هشاحل 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بیستنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه دوم( 08/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا یٍ هذاس ًوًَِ تشداس ضاتیتجْ عنواى درس :

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا یهذاس ًوًَِ تشداس ٍ ضاتیتجْآؿٌایی عولی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 ْتذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  یهذاس ًوًَِ تشداس ٍ ضاتیتج 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّیًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بیست و یکنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه اول( 13/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا َىیثشاػیکال ضاتیتجْ عنواى درس :

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا َىیثشاػیکال ضاتیتجْآؿٌایی عولی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  ُتطثیك دّذآهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگا 

 ْتذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  َىیثشاػیکال ضاتیتج 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دومبیست و جلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه دوم( 15/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا َىیثشاػیکال ضاتیتجْ عنواى درس :

 ٍ ًحَُ کاس تا آى ّا َىیثشاػیکال ضاتیتجْآؿٌایی عولی تا   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 ُدس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ آهَختِ ّای رکش ؿذ 

 ْتذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  َىیثشاػیکال ضاتیتج 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بیست و سومجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه اول( 20/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا CO یاص گاصّا یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا CO یاص گاصّا یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

  سا تذاًذ نیلشائت هؼتمًحَُ کاس تا تجْیضات 

  یاص گاصّا یًوًَِ تشداستواهی هشاحل CO سا تِ تٌْایی اًجام  نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا

 دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 

 

 



 بیست و چهبرمجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه دوم( 22/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: از آالینذه هبی هوا هببنی نوونه برداری  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا CO یاص گاصّا یتشداسًوًَِ  عنواى درس :

 نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا CO یاص گاصّا یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

  سا تذاًذ نیلشائت هؼتمًحَُ کاس تا تجْیضات 

  یاص گاصّا یًوًَِ تشداستواهی هشاحل CO سا تِ تٌْایی اًجام  نیلشائت هؼتم لیتا اػتفادُ اص ٍػا

 دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  درس  :هنبع 

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 بیست و پنجنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه اول( 27/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 یػطح یتا اػتفادُ اص جارب ّا  BTEX ثاتیاص تشک یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 یػطح یتا اػتفادُ اص جارب ّا  BTEX ثاتیاص تشک یتشداسآؿٌایی عولی تا ًوًَِ   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  جارب ّای ػطحی 

  ثاتیاص تشک یًوًَِ تشداستواهی هشاحل BTEX  ػطحی سا تِ تٌْایی جارب ّای تا اػتفادُ اص

 اًجام دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّیًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 بیست و ضطنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 (دوم)گروه  29/02/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  )ياحد(  :وبم درس 

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 یػطح یتا اػتفادُ اص جارب ّا  BTEX ثاتیاص تشک یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 یػطح یتا اػتفادُ اص جارب ّا  BTEX ثاتیاص تشک یتشداسآؿٌایی عولی تا ًوًَِ   هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آصهایـگاُ تطثیك دّذ آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  جارب ّای ػطحی 

  ثاتیاص تشک یًوًَِ تشداستواهی هشاحل BTEX  جارب ّای ػطحی سا تِ تٌْایی تا اػتفادُ اص

 اًجام دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات ٍآصهایـگاُ  اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 

 

 

 



 بیست و هفتنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 (اول)گروه  03/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف یجَؿكاس یّا َمیاص ف یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف یجَؿكاس یّا َمیاص ف یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  فیلتشّای هختلف 

  سا تِ تٌْایی اًجام دّذ َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف جَؿكاسیفیَم ّای اص  یًوًَِ تشداستواهی هشاحل 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّیًیک پی، احوذ،  2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بیست و هطتنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه دوم( 10/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف یجَؿكاس یّا َمیاص ف یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف یجَؿكاس یّا َمیاص ف یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

  کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذآهَختِ ّای رکش ؿذُ دس 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  فیلتشّای هختلف 

  سا تِ تٌْایی اًجام دّذ َىیلتشاػیتِ سٍؽ ف فیَم ّای جَؿكاسیاص  یًوًَِ تشداستواهی هشاحل 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

  درسبخص دوم 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 بیست و نهنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 )گروه اول( 12/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: دوضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ  ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  ایوپیٌجشّای هختلف 

  سا تِ تٌْایی اًجام دّذ ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یًوًَِ تشداستواهی هشاحل 

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سی امجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 (دوم)گروه  17/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :تایذ تتَاًذ دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ  ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  ایوپیٌجشّای هختلف 

  سا تِ تٌْایی اًجام دّذ ٌجشیوپیتا اػتفادُ اص ا ذیاص تخاسات فشهالذّ یًوًَِ تشداستواهی هشاحل 

  ًِوایذگضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 سی و یکنجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 (اول)گروه  19/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 8-10  سبعت: ضنبه                دو ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َىیلتشاػیٍ گچ تِ سٍؽ ف واىیغثاس لاتل اػتٌـاق ػگشد ٍ اص  یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 َىیلتشاػیٍ گچ تِ سٍؽ ف واىیگشد ٍ غثاس لاتل اػتٌـاق ػ اص یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  هذف کلی درس :

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  فیلتش ّای هختلف 

  سا تِ  لتشیٍ گچ تا اػتفادُ اص ف واىیگشد ٍ غثاس لاتل اػتٌـاق ػ اص یًوًَِ تشداستواهی هشاحل

 تٌْایی اًجام دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 سی و دومجلسه 
 کبرشىبسی پیًستٍ مقطع/رشتٍ تحصیلی:      مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبرگريٌ آمًزشی:        بهداشت ايز: داوشکدٌ

       مهىدسی بهداشت حرفٍ ای ي ایمىی کبر

 (دوم)گروه  24/03/1399تبریخ ارائٍ درس :  1398-1399  سبل تحصیلی  :

 10-12  سبعت: ضنبه                 ريز: هببنی نوونه برداری از آالینذه هبی هوا  وبم درس )ياحد(  :

 عولی -تئوری  :وًع ياحد
 

 16  تعداد داوشجًیبن  :

 دکتر عبذالرسول رحوبنی :مسئًل درس 3 تعداد ياحد:

 دکتر عبذالرسول رحوبنیمدرس:  دقیقه 90 مدت کالس:

 15/10/98: تبریخ تديیه/ببزوگری
. 

 َىیلتشاػیٍ گچ تِ سٍؽ ف واىیگشد ٍ غثاس لاتل اػتٌـاق ػاص  یًوًَِ تشداس عنواى درس :

 َىیلتشاػیٍ گچ تِ سٍؽ ف واىیگشد ٍ غثاس لاتل اػتٌـاق ػ اص یتا ًوًَِ تشداس یعول ییآؿٌا  کلی درس :هذف 

 اهذاف جسئی : 

 :دس پایاى ایي دٍسُ داًـجَ تایذ تتَاًذ

 آهَختِ ّای رکش ؿذُ دس کالع سا تا آصهایـگاُ تطثیك دّذ 

 تذاًذ ٍ ًحَُ کاس تا آى ّاسا تـٌاػذ  فیلتش ّای هختلف 

  سا تِ  لتشیٍ گچ تا اػتفادُ اص ف واىیگشد ٍ غثاس لاتل اػتٌـاق ػ اص یًوًَِ تشداستواهی هشاحل

 تٌْایی اًجام دّذ

 گضاسؽ جاهعی اص هشاحل اًجام کاس سا اسائِ ًوایذ 

 عولی  روش آهوزش :

 آصهایـگاّی تجْیضات آصهایـگاُ ٍ اهکبنبت آهوزضی :

  هنبع درس  :

 َّا دس ّا آالیٌذُ تجضیِ ٍ تشداسی ًوًَِ عثذالشحوي، تْشاهی، 1-

 ًیک پی، احوذ، ًوًَِ تشداسی اص َّا ٍ سٍؽ ّای تجضیِ دػتگاّی 2-

 کـَس ای حشفِ تْذاؿت فٌی کویتِ ؿغلی، تواع حذٍد کتاتچِ 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. 
  ٍدقیقه 10هذت زهبى:      مقدم 

 کلیبت درس  

  بخص اول درس 

  پرسص و پبسخ و استراحت 

 بخص دوم درس 

 دقیقه  30هذت زهبى :  

 دقیقه 10هذت زهبى :   

 دقیقه  30هذت زهبى:    

  دقیقه 5هذت زهبى :    جمع بىدی ي وتیجٍ گیری 

 دقیقه  5هذت زهبى :    ارزشیببی درس 

 
 
 
 
 
 
 


