
  
 

   
 اختار طرح درس دانشکده علوم پزشکی سیرجانس

  
  (Course Plan)طرح دوره

 سلمان فرحبخشمهندس : نام مدرس کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی محیط کار  :رشتهمقطع/ 

 نفر  9 :تعداد دانشجو واحد  2 آئروسلها  و گازها دینامیک   : )واحد( درسنام 

 16:   تعداد جلسات / مدت کالس اول  : ترم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   منابع درس:

 ایساتیس  فدك انتشارات  .صادقی  مهدی مهندس .ها آئروسل و گازها دینامیک بر ای مقدمه

• Aerosol Technology, William C.Hinds 

 قلم نوری   -لب تاب  -سامانه اسکای روم    -سامانه نوید : امکانات آموزشی

اتمسفری،   آئروسولهای محیطی اثرات  ذرات، ها، دینامیک آئروسول  ذرات، ترمودینامیک هسته ها، تشکیل لآئروس به مربوط کلیات : مطالب درسکلی رئوس 
 بخار  و گاز تعاریف گازها، مقدمه، گازها، قوانین گاز، فیزیک انتشار، ویژگیهای پدیده

 آنها  صحیح نترلک و برداری نمونه جهت هوا های آالینده دینامیک و فیزیک با دانشجو  آشنایی  :هدف کلی درس

 برگزاری کالس به صورت مجازی در اسکای رو به صورت آنالین و سخنرانی توسط استاد و مشارکت دانشجو  روش آموزش:
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 اجرای درس: شیوه

 و نمرات   مشكل يك  در خصوص  ايده  بيان به سئوال، پاسخ پاورپوينت،

 مورد يانبرای دانشجو تفكيك  به  ها بخش از يك هر  در  شده  کسب  امتيازات

 ضعف  و  مشكل  آموزشي دارای عملكرد  که هايي بخش  و گرفته قرار  بررسي 

 قرار  بررسي و مورد  شناسايي آموزشي فرايند قوت  نقاط همچنين و  باشد  مي

 افزايش جهت در را  نقايص اين موارد، از گيری  بهره  با  بتوان  تا  گيرند مي

   .نمود برطرف  آموزشي  راندمان 

 

 

 

 

 

 ی ارزشیابی نحوه

 %30 ميانترم سواالت تشریحی و تمرینهای کالسی

 %70 ترم پايان تستيت امتحان
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تاریخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسایل کمک  روش تدریس

 آموزشی
 اهداف  حیطه 

1 

 و ای حرفه بهداشت در ای پايه تعاريف

 شيميايي آور زيان عوامل تقسيم بندی

 ردمو در کلياتي و بيان کار محيط

 سياالت  خصوصيات

 لينك مجازی اسكای روم

 پاسخ  و سخنراني، پرسش

  

 
 و خصوصیات ، مفاهیم، انواع  با دانشجویان  آشنایي

 سیاالت  بر روابط حاکم 

2 

 مربوط مهم  فيزيكي  کميات  گازها،  فيزيك

 به گازها 
 لينك مجازی اسكای روم

 و سخنرانی، پرسش
 پاسخ

 ویژگیهای  به  مباحث مربوط با دانشجویان  آشنایي  

 فشار، دما،( گازها  فیزیگي خصوصیات مشترك گازها

 )... و دانسیته

3 

 رفتارهای  و  گازها بر حاکم قوانين

 آنها  ديناميكي
 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 

 
– ویسكوزیته به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي

 گازها  تیکسین تئوری  فرضیات ملكولي، جنبشي تئوری

4 

 لينك مجازی اسكای روم گازها سينتيك تئوری

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

جنبشي   انرژی به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

متوسط   سرعت  محاسبه گراهام، قانون  هوا، های  ملكول

 مربوطه  مسائل  حل مربوطه  معادالت بیان و  گازها

5 

 و خاراتب و  گازها مهم ويژگيهای ادامه

 گازها  سينتيك تئوری ارائه
 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 بر  حاکم  قوانین به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

 )... و گیلوساك و شارل  بویل،( گازها  رفتار

 و  فشار و دبي  سرعت، مفاهیم  با دانشجویان  آشنایي   لينك مجازی اسكای روم فشار  و  دبي سرعت، گيری اندازه 6
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 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش
 آنها گیری اندازه وسایل  و  روش ها

7 

 رفتار جنبشی بر تاثیر لزجت شناخت
 گازها

 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

  
 تئوری  با آن ارتباط چگونگي و  ویسكوزیته مفهوم

 فاز  تغییرات گازها، جنبشي

8 

 های بخش در ذرات عملكرد و رفتار

 تنفسي  مختلف سيستم
 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 انواع و به آئروسل مربوط مباحث با دانشجویان آشنایي  

 تقسیم ،)فیبر اسپری، گردوغبار، میست، مه، آن )فیوم،

سیستم   در  نشیني  ته مكان به توجه با ها  آئروسل  بندی-

 به  توجه با ها  – ائروسل رفتار  ذرات، اندازه  فسي،تن

 تنفسي سیستم  مختلف های  قسمت

9 

 لينك مجازی اسكای روم ها  آئروسل  کاربردی و مهم مشخصات

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

ترین   مهم به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

مارتین،   قطر  انواع( اندازه :ها آئروسل مشخصات

 آئروسل و شكل   حجم ، ).. استوکس، ینامیكي،آئرود

 ها

 ترم  میان امتحان    ترم ميان امتحان 10

11 

 ها آئروسل رفتار و ذرات بر  وارده  نيروهای

 هوا در
 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 عمل  نیروهای به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

 نیروی گرانشي، نیروی :شامل ذرات  روی کننده

 حرکت  برابر در  مقاوم  نیروی شناوری،
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 گرمایي  و الكترواستاتیک ,اینرسي شامل دیگر نیروهای

12 

 رفتار و ذرات بر وارده نيروهای ادامه

 هوا در ها آئروسل
 لينك مجازی اسكای روم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 آئروسل  رفتار به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

 عدد جریان،  رژیم  انواع دراگ، ضریب :درجریان ها

 استوکس   قانون رینولدز، 

13 

 لينك مجازی اسكای روم ذرات  حرکت معادالت

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

  
 محاسبات به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي

 مختلف  های جریان  رژیم  در نشیني ته  سرعت نیروها،

14 

 لينك مجازی اسكای روم حرکت ذرات بر الكتريكي ینيروها تاثير

 مساله حل سخنرانی، 

 پاسخ و پرسش و

  
 ،... و  نیروهای الكتریكي، تحت ذرات  حرکت تشریح 

 آئرودینامیک ذرات قطر تشریح 

15 

 لينك مجازی اسكای روم خاکشويي پديده با  آشنايي

 مساله حل سخنرانی، 

 پاسخ و پرسش و

  

 

16 

 لينك مجازی اسكای روم ها  آئروسل سايز تعيين روشهای

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 آئروسل انواع  به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

 قطر  به مربوط های آماره  اندازه، توزیع  بر اساس  ها

 انحراف هندسي،  و حسابي میانگن) _ها آئروسل

 )... و استاندارد 

توزیع   روشهای  به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي   لينك مجازی اسكای روم ذرات  ابعادی توزيع نحوه و ذرات اندازه 17



  
 

   
 اختار طرح درس دانشکده علوم پزشکی سیرجانس

 

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش
 توزیع  فراواني،  توزیع منحني( ها آئروسل  و اندازه

 تجمعي

 

18 

 لينك مجازی اسكای روم ها  آئروسل آوری جمع مهم های مكانسيم

 و مساله حل سخنراني،

 پاسخ  و پرسش

 های  مكانیسم به  مربوط مباحث  با دانشجویان  آشنایي  

 برخورد برخورد، گرانشي، : ها  آئروسل آوری جمع

 آنها  بر موثر عوامل  و ... و انتشار مستقیم،

 پایان ترم    پايان ترم 19
 


