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 : مشخصات درس   

 گروه آموزشی  
فه ای و  مهندسی بهداشت حر

 ایمنی محیط کار 
 ........ تعداد دانشجو  

 واحد  2 تعداد واحد  کنترل آلودگی هوانی  مبا عنوان درس 

 کارشناسی  تحصیلی   شته و ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره   پایان  و
 نیمسال دوم

 ........    جلسات روز و ساعت  دوم  نیمسال تحصیلی  

 ........   دروس پیش نیاز سلمان فرحبخش  مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 شجاع پور  ماناختس ریمحل برگزا سلمان فرحبخش 

 نظری )نظری/عملی( واحد نوع 
روش برگزاری  

 )حضوری/مجازی/ترکیبی( 
 ترکیبی 

 

 شرح کلی درس:   

 ید. توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

الیتهای بشر برای راحتی و آرامش  ت به طوری که محصول فعصل از ساختن شهر ها اسد. آلودگی هوا ترکیبات جانبی حاآلودگی هوا هدیه از زندگی مدرن بشر می باش
، کار و غیره همه و همه باعث ایجاد آلودگی هوا شده  دگیمحیط اطراف خود ایجاد کرده است. و تولید انرژی برای گرم کردن و روشن کردن محل زنیراتی که بشر در تغی

 ی باشد. امل اصلی آلودگی هوا در جامعه امروزی فرایند احتراق ماست.ع
، پیشرفت چشمگیری در توسعه و اجرای اقدامات  ی هوا در دهه های اخیر ، زیست محیطی و اقتصادی آالینده ها پیرو آشکار شدن جنبه های مختلف آثار مخرب بهداشتی

 . ل آنها حاصل شده استنی و مهندسی به منظور کنتراجرایی ف ،قانونی
، آالینده  می باشند اقدامات  تمرکز کلیه این ، از محور های اصلی  ه ها تولیدیآالینده های هوا از لحاظ کثرت و تنوع آالیند صنایع به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تولید 

را   منطقه ای و جهانی ، محیط زیست مناطق مجاور و حتی اکو سیستم مناطق مسکونی، ساکنان های منتشره از صنایع عالوه بر تهدید سالمت کلیه شاغلین صنایع مجاور 
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ته است که برنامه ها و اقدامات بین المللی را در قالب تفاهم نامه و معاهداتی تدوین و اجرا  ، جامعه جهانی را برآن داش. اثرات مخرب برخی آالینده های هواتهدید نمایند 
،  ، افراد مختلفی ازیک صنعت همچون مدیرانیان نهاد های دولتی، عالوه بر قانون گذاران و سیاست گذاران و مجرآالینده های های منتشره صنایع  . به منطور کنترلنمایند 

 شایانی نماید.  مهندسان، تکنیسین ها و پرسنل فنی می توانند درگیر در آن باشند که افزایش آگاهی و توانمندی آنها می تواند به پیشبرد این امر کمک

 

 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. کلی درس را با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف 

 
 هوا ی ها  ندهیمختلف کنترل آال  یها و روش ها  ندهیهوا، نحوه انتشار آال  ندهیبا انواع مختلف منابع آال  یی ناآش

 

 روش تدریس:   

انتخاب    ارکت فراگیرانمشروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه    .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  

   را در اولویت قرار دهید.در بحث های کالسی ن و شرکت آنان مشارکت فراگیراان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ◼ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ◼ روش تدریس سخنرانی 
 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ روش تدریس بحث گروهی 

 ☐ تیمی  ر کارروش تدریس مبتنی ب                               ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ 
 ☐ تدریس اکتشافی ش رو ☐ روش تدریس نمایشی 

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                      ☐ روش تدریس آزمایشگاهی 
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 مواد و وسایل آموزشی:  

 ه می کنید.  ی استفاددر آموزش خود از چه وسایل آموزشیری،  یادگ -ددهییل فرآیند یابه منظور تسه 

     
 سایر موارد: ...       

 

 ◼ جزوه  ◼ پاورپوینت 
 ◼ کتاب  ◼       فیلم آموزشی      

 ◼         وایت برد                                         ☐          نرم افزار   

 ☐ تصویر  ◼ ماکت 
 ☐ چارت     ◼         لوازم واقعی  

 ☐ فایل صوتی  ☐ پوستر

 

 های فراگیران: و مسئولیت لیف تکا   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 ی و عمل ی س نظرالک یها  ت یمشارکت دانشجو در فعال ▪

 محوله  فیتکال و  مسائل حل ▪

 ی و عمل  یتئور یها سالک در  منظم  حضور ▪

 مربوطه  یشگاه یآزما یها پروژه امانج ▪
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 نحوه ارزیابی فراگیران:  

 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی   -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز نمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را زان همچنین می. تعیین می شودت هایی یفعالچه   با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد  عناوین  ردیف

درصد 10 تمرین ها و تکالیف کالسی   1  

درصد  5 سواالت کالسی  2  

درصد  10 پروژه درسی  3  

متحان تستی میان ترم ا 4 درصد 25   

درصد  50 امتحان پایان ترم  5   

 ◼ ه ای چند گزینسئواالت  ◼ ت تشریحی کوتاه پاسخ واالئس

 ◼ غلط -سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ☐ کار عملی  ◼ اهی ت شف سئواال
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی 

   ◼ های کالسی پرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . شرح دهیدورت شفاف برای فراگیران قوانین کالس خود را به ص

 ی دانشجو در نظر گرفته م  یبرا  وژهسواالت و پرو    ی% نمره کالس25و    یینمره از امتحان نها%  50گردد، سپس  یمحاسبه م   20از    انیدانشجو  یینمرات نها ▪

 . ردیگ  یتعلق نم  شانیبه ا ی کسب نکند، نمره کالس  ین% نمره را از برگه امتحا35شود. اگر دانشجو 

 .است  یالزام  یو مجاز یحضور  یلیتحص  یها  حضور دانشجو در تمام جلسات کالس درس دوره ▪

 شود.  یکند، نمره آن درس صفر م  بتیجلسات کالس غ3/16از   شیب  یاگر دانشجو در درس ▪

▪  
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 نید.  آموزش می دهید کامل ک مطالبی که در هر جلسه جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس: 

این مطلب آن   هدف کلی: هدف از یادگیری  عنوان جلسه  جلسه

 با ... شجوکه دان است

 مدرس/ مدرسین  ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

مقدماتی در   انیب 1
کنترل   میخصوص مفاه

 آلودگی هوا

 ریف نماید. را تع هوا یها ندهیآلودگی هوا و آالمربوط   فیتعار- آشنا شوند.  کنترل آلودگی هوا میمفاه خصوص در
 توضیح دهد.   هوا  یها ندهیاال یبند میتقس یارهایمع-
گازها   ، آئروسل و انواع آن، ماده کییزیف بر اساس حالت ییایمیش یها ندهیآال ینامگذار -

 ند و شرح دهد.را بدا  آنها با آئروسل ها تفاوت و بخارات و 

 سلمان فرحبخش 

  یاصول و تفاوت ها 2
کنترل آلودگی هوا در 

 بسته و باز  یها طیمح

  وا دردگی هکنترل آلو یاصول و تفاوت ها با 
 آشنا شود.  بسته و باز ی ها  طیمح

 شرح دهد.  و داخل  رونیب ی هوا ت یفیمباحث مربوط به ک-
 توضیح دهد.  رونیب  یهوا ی آلودگی ها خچه یتار -
 نام ببرد.  )و مصنوعی  عییطب(  رونیب یآلودگی هوا  دی تول منابع- 
اخل و  د  یهوا آلودگی  خچه یتار ، رونیب  یمهم الودگی هوا ی ها  جنبه-

 رح دهد. ش داخل ی هوا  یها  نده یآال  ، صنعتی

فرحبخش ان سلم  

ها و    یاستراتژ 3
کنترل   ی ها کیتاکت

 آلودگی هوا 

  هوا   کنترل آلودگی یها کیها و تاکت ی استراتژا ب
 آشنا شود. 

  کیآلودگی هوا مشتمل بر راهبردها و تاکت کنترل ت یریمباحث مربوط به مد -
 شرح دهد.  رونیب یهوا  کنترل آلودگی  یراهبردها  انواع ،ها
  ثابت و متحرك   منبع با  رونیب یکنترل آلودگی هوا  ی شنهادیپ  یراهبردها-

 توضیح دهد. 

خش سلمان فرحب  

باسلسه   یی آشنا 4
مراتب کنترلی در  

  طی مح ی آلودگی هوا
 کار )شغلی( 

  ط یمح ی هوا  سلسه مراتب کنترلی در آلودگی با
 آشنا گردد.   (شغلی)کار 

 هد. را شرح د ن ی مواجهه شاغل زان ی م کنترل یها   یتژمباحث مربوط به استرا -
 شرح دهد.  ی یایم ی ش عوامل اصول کلی کنترل  -
 رح دهد. هر کدام را شببرد و  را نام  ی ی ایمیش کنترل عوامل  ی انواع روش ها-
  کیتکن، اثربخشی یارها یمع، اجرا  تیقابل یارها یمع ، سود نهیهز  ی ارهایمع-
 ه طور کامل توضیح دهد ب راهبردها   انتخاب در  رهی چندمتغ یها

 سلمان فرحبخش 

 سلمان فرحبخش  مواد کم خطر تر نی یگزی جا/(Elimination) ربوط به حذفمباحث م -  ند یفرآ  ر ییتغ) فنی کنترل آلودگی هوا  ی روشهابا فنی کنترل   یروشها 5
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  ریی آلودگی هوا ) تغ
و   یو تکنولوژ ندیفرآ

مواد و   نی یگز یجا
نقش آنها در کنترل  

 آلودگی( 

در   آنها   مواد و نقش نی یگزی و جا یو تکنولوژ
 آشنا گردد.   (کنترل آلودگی

 /( Layout) دستگاهها و زات یتجه ل،ی مناسب وسا  ی یو جانما  طراحی

  زولهیا /(Process changing) زاتیتجه و د یتول ند یفرا ر ییتغ ای  لی تعد
 /(Enclosing) یکار یندهایمحصور کردن فرا / (Isolation) کردن

را به طور   Industrial ventilation(  صنعتی  هیتهو mixer دستگاه
 شرح دهد. کامل 

فنی کنترل    یروشها 6
 آلودگی هوا 

  اجزاءموضعی و  هیو تهو  قییرقت ه یتهو با-
 آشنا گردد. موضعی  ه یتهو ستمیس
روشهای فنی کنترل    ارهای مع پارامترها، با -

 آشنا گردد.  وا هآلودگی  

 بر مباحث مربوط به اصول حاکم

    / (Industrial Ventilation) صنعتی  هیو تهو  قییترق هیهوت -

 ( /  Emission Sources) منابع انتشار ی یشناسا  -

 ( /  Air Movementهوا )   انیحرکت جر -
 شرح دهد. به طور کامل را  ( Worker behaviorرفتار کارگران )-

 سلمان فرحبخش 

و    تییری مد  یروشها 7
کنترل    ی یاجرا

 آلودگی هوا 

  هوا   آلودگی کنترل یی و اجرا تییری مد ی با روشها
 آشنا شوند. 

 مباحث مربوط به  

  / (Management) تیری مد-

  / (Assignment Scheduling) فیوظا ا ی د ی تول ی زیبرنامه ر -
  / (Hazard Communication) خطر تبادل اطالعات-

  / (Medical Surveillance)  پزشکی ی ها مراقبت انجام-

 ( health)/ بهداشت
 ( /  Housekeepingضبط و ربط کارگاهی ) -

 را به طور کامل شرح دهد.    PM/یو نگهدار ریتعم

 سلمان فرحبخش 

حفاظت   ل یوسا 8
 ی ی ایم یتنفسی و ش

آشنا شوند.  ی یایم یحفاظت تنفسی و ش ل ی وسابا    مباحث مربوط به  

  ها بند / حفاظت چشم شی / پ لباس کار  /(PPE) /ی فرد حفاظت ل ی وسا -
/   ( گتر کفش چکمه) پاها حفاظت – حفاظتی دست ها و بازوها لی / وسا نکیع

 را نام ببرد وتوضیحات مربوط به هرکدام را بداند.  تنفسی  ی ماسک ها

 سلمان فرحبخش 

ترم  ان ی امتحان م میان ترم   9 ترم  ان یآزمون م   سلمان فرحبخش  
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پاك کننده   ل یوسا 10
هوا   یها  

  هوا   یپاك کننده ها ل یدر مورد وسا   اتییکلبا 
شنا شود. آ  

 را شرح دهد.   صنعتی ه یتهو  ختلفم  ی مباحث مربوط به قسمتها-
 را توضیح دهد. هیتهو ستمیدر س زکننده ی تم تیاهم -
 . نام ببرد ذرات و گازها و بخارات  یها  زکننده یینواع تم  -
 را شرح دهد.   زکنندهی انتخاب تم ی ارهایمع   -

 سلمان فرحبخش 

و کنترل   یجمع آور 11
  ی گاز  یها نده یآال

کل ش  

  یگاز ی ها  ندهیکنترل آال نحوه و  یجمع آوربا  
   آشنا گردد.  شکل

سطحی/ جاذبها   یجاذبها ) هوا  کننده  پاك   لی مباحث مربوط به وسا-
 . را شرح دهد ( سکرابرهاا

 سلمان فرحبخش 

و کنترل   یجمع آور 12
  ی گاز  یها نده یآال

 شکل 

  یگاز   یها ندهی و نحوه کنترل آال  ی با جمع آور
 شکل آشنا گردد. 

  ون یداسی متراکم کننده ها/ اکس) هوا  کننده پاك ل یمباحث مربوط به وسا 
 شرح دهد. را (ستییکاتال حرارتی و

 سلمان فرحبخش 

و کنترل   یجمع آور 13
  ی گاز  یها نده یآال

 شکل 

  یگاز   یها ندهی و نحوه کنترل آال  ی با جمع آور
 شکل آشنا گردد. 

  (ها  کلون ینشنی و س ته ی اتاقک ها)هوا  کننده پاك ل یمربوط به وسا مباحث 
 را شرح دهد. 

فرحبخش سلمان   

و کنترل   یجمع آور 14
  ی گاز  یها نده یآال

 شکل 

  یگاز   یها ندهی و نحوه کنترل آال  ی با جمع آور
 شکل آشنا گردد. 

  ی بگ هاوس و رسوب دهنده ها)هوا  کننده پاك ل یمباحث مربوط به وسا 
 شرح دهد. را   (کییالکترواستات

 سلمان فرحبخش 

پاك و    یاتاق ها 15
حاکم بر آنها  نیقوان  

آشنا    حاکم بر آنها نیپاك و قوان ی اتاق هابا 
 شوند. 

 . د نتعریف نمای پاك ی اتاق ها میمفاه -
 بیان نمایند.مربوطه یها  سازمان   اتاق ها براساس یبند  میتقس -
  یو روش ها ز یاتاق تم یدر هوا موجود  یها   ندهیآالو   ز یکاربرد اتاق تم -

 . رح دهند را ش کنترل آلودگی

 سلمان فرحبخش 

  ی اقتصاد یجنبه ها  16
  ی ها ستمیس

هوا   شی پاال  

  شی پاال یها ستم یس یاقتصاد ی جنبه هابا 
 آشنا شوند هوا

  اتیی عمل ی ها نه یثابت و هز ه یسرما ی ساز نه یه) اقتصاد مهندسی  -
 ( را بیان نمایند. پرداخت- - - دوره  ه یاستهالك نرخ بازگشت سرما

  یثابت پروژه ها ی ها  نهیهز  ن یکنترل/ تخم ت زای تجه نهی برآورد هز   -

 سلمان فرحبخش 
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 ند. را توضیح ده انهیسال  اتی ی عمل نهیهز  ن یکنترل/ تخم
مواد   سکیر  ابی یارز 17

ی ی ایمیش  
آشنا شوند.  ی یا یمیمواد ش سک یر ابی ی ارزبا   را تعریف نمایند.  ی یا یمیشد موا سک یر- 

 را بیان نمایند.   سکیر  ابییارز یانواع روشها  -

 را بیان نمایند.  EPA روش  به یی ایمیمواد ش سکیر  ابیی ارز اتی زئج -

 سلمان فرحبخش 

 منابع درس: 

 شماره انتشار و صفحات مقاله مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 تاب   ک  مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 

1- Air Pollution Control Equipment Calculations Louis Theodore. ISBN: 978-0-470-20967-7, 2008 
2- Air Pollution Control Equipment Selection Guide, Kenneth C . Schifftner. CRC Press 2002 

3-Industrial Ventilation, ACGIH. 
 

 


