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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 دانشکده بهداشت مطالعات و توسعه آموزش دفتر

 لودگی هواآ(درس  course plan)ترمی  دوره  طرح 

 

 89-89دوم  :نیمسال تحصیلی*       مهندسی بهداشت محیط     *گروه آموزشی:              بهداشت: دانشکده* 

                9906779*کد درس:                                                         آلودگی هوا   عنوان درس: *

                                      مهندسی بهداشت محیطرشته تحصیلی : *                                                 کارشناسی ناپیوسته مقطع :* 

       دانشکده بهداشت 9: کالس برگزاري محل*           07-00، 9-07 ساعت سه شنبه   زمان برگزاري: * 

                                07   عداد جلسات:ت*          واحد( 0واحد(، عملی) 0نظري)نوع واحد:  *                                                       3:   تعداد واحد* 

              -*پیش نیاز یا هم نیاز:                                                        00*تعداد فراگیران:   

 دکتر مهدي صادقیمدرسین: نام 

 شنبه تا چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                       دکتر مهدي صادقی   مسوول درس: نام 

                                      30256070 -5( 072) تلفن:                                             مهندسی بهداشت محیط    دانشکده بهداشت،گروه  آدرس دفتر: 

 dr-sadeghi@goums.ac.ir :پست الکترونیک

 كسب دانش و اطالعات الزم در آالینده های هوا، نحوه شناسایی و كنترل: درس کلی هدف

 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص آالینده هاي هوا0

 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص اتمسفر، ساختار آن و پارامترهاي هواشناسی و اقلیم0

 ءدر خصوص اثرات آالینده هاي هوا بر انسان ، گیاهان و حیوانات و اشیا .کسب دانش و اصالعات3

 . کسب دانش و اطالعات در خصوص آالینده هاي معیار و استانداردها2

 . کسب دانش و اطالعات در خصوص اثرات جهانی آلودگی هوا5

 . کسب دانش و اطالعات الزم در خصوص نمونه برداري و آنالیز آالینده ها6

 توانایی در رابطه با طراحی وسایل کنترل آلودگی هوا.کسب 9

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 . تعریف آلودگی هوا و اصالحات مهم را بداند.0-0

 . تقسیم بندي کلی آالینده را بیان کند.0-0

 کند.. انواع آالینده ها را بر اساس نحوه تولید بیان 3-0

 . انواع آالینده ها را بر اساس حالت ماده بیان کند.2-0

 . انواع آالینده ها را بر اساس منبع تولید بیان کند.5-0

 . ترکیب و ساختار اتمسفر را بداند.0-0

 . الیه هاي مختلف اتمسفر و ویژگیهاي آن را بداند.0-0

 . هواشناسی و اقلیم را بیان کند.3-0

 هواشناسی را بیان کند.. انواع آب و 2-0

 . انواع اقلیم را بیان کند.5-0

 . اثرات آالینده هاي هوا بر انسان را بیان کند.0-3

 . اثرات آالینده هاي هوا برگیاهان و حیوانات را بیان کند.0-3

 . اثرات آالینده هاي هوا براشیاء را بیان کند.3-3

 . آالینده هاي معیار هوا را بداند.0-2

 ع استانداردهاي آلودگی هوا را بداند.. انوا0-2
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 . نگرش هاي مختلف در خصوص آالینده هاي هوا را بیان کند.3-2

 . شاخص استاندارد آلودگی را بیان کند.2-2

 . شاخص کیفیت هوا را بیان کند.5-2

 اثر آلودگی هوا بر گرمایش جهانی را بداند. .0-5

 بداند.. ترکیبات ایجاد کننده گرمایش جهانی را 0-5

 . اثر آلودگی هوا بر تخریب الیه ازن را بداند.3-5

 . ترکیبات  موثر در تخریب الیه ازن  را بداند.2-5

 . اثر آلودگی هوا بر تولید باران اسیدي را بیان کند.5-5

 . روش  نمونه برداري آالینده هاي ذره اي را بداند.0-6

 بداند.. روش نمونه برداري آالینده هاي گازي را 0-6

 . روش  آنالیز آالینده هاي ذره اي را بداند.3-6

 . روش  آنالیز آالینده هاي گازي را بداند.2-6

 . معیارهاي طراحی  وسایل کنترل آالینده هاي ذره اي را بداند.0-9

 . معیارهاي طراحی وسایل کنترل آالینده هاي گازي را بداند.0-9

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 % نمره کل27 معادل  نمره 9(:، امتحان میان ترم ...، حل تمرینره ) کوئیز، تکالیفالف( در طول دو

 % نمره کل67معادل  نمره00ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی          کتبی :ن ترم میا

 تستی / تشریحی        کتبی :پایان ترم  

، ترککر در صرورت    حضور و غیاب، انجام تکالیف،عدم استفاده از تلفن همرراه  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 تاخیر

ن درس آغیبت موجه موجب حکف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 02بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 حل مسائل و تکالیف درسی وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 09/70/0389* تاریخ امتحان میان ترم: 

 00ساعت   70/72/89 تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تککرهاي مهم براي دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

1- Wark,K., Warner,F., Davis, T., Air Pollution Its Origin and Control,Third Edition,Published by 

Addison Wesley Longman,2008,pp:1-108 

2- Colls,J., Air Pollution,Second Edition,Published by Spon Press, 2010. 

3- Bouble R.W, Fundamental of Air pollution, Academic press, Third Edition, 2010. 

 0380کارگر مهدي، کاهه دانیان، آلودگی هوا، انتشارات خانیران،  -2

 براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 370تا  067، صفحات 0392دهقانی محمدهادي، مبانی هواشناسی و آلودگی هو، انتشارات غاشیه،  -

 .0387انتشارات نص،چاپ دوم، ندافی کاظم و همکاران، آلودگی هوا ،منشاء و کنترل آن،  -
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 .0399ندافی کاظم و همکاران، آلودگی هوا ، ، انتشارات نوآوران علم،چاپ اول،  -

 0و  0ایران، آخرین چاپ ،جلد  ترکیان ایوب، مهندسی کنترل آلودگی هوا، انتشارات دانشگاه صنایع و معادن  -

 

 

 

 یجدول زمان بندي برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه مطالبرئوس 

فعالیتهاي 

یادگیري 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

0 03/00/0389 07-9 

مقدمه در خصوص آلودگی 

هوا، تعاریف آلودگی هوا، 

تقسیم بندي کلی آلودکی هوا، 

آالینده هاي طبیعی، آئروسل 

ها، گازها و بخارات و تعریف 

 اصطالحات

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
پروژکتور، دیتا 

 کامپیوتر

0 37/00/0389 07-9 

تقیسم بندي آالینده ها بر 

اساس نحوه تولید، منبع 

تولید، حالت ماده ، آالینده 

ناشی از مه دود اسیدي و 

 فتوشیمیایی

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

3 79/00/0389 07-9 
مبانی هواشناسی و اقلیم، 

 ساختار اتمسفرترکیب و 
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

2 79/00/0389 00-07 

پایداري و ناپداري هوا، 

وارونگی حرارتی، انواع 

 وارونگی حرارتی

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

5 02/00/0389 07-9 
بیان غلظت ها و حل مسائل 

 مربوطه
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

6 02/00/0389 00-07 

آالینده هاي معیار و اثرات آن 

بر انسان ، گیاهان و ...) ذرات، 

مونوکسید کربن، اکسیدهاي 

 نیتروژن(

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

9 00/00/0389 07-9 

معیار و اثرات آن آالینده هاي 

بر انسان ، گیاهان و ) 

اکسیدهاي گوگرد، ازن، 

 هیدروکربن ها، سرب(

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

9 00/00/0389 00-07 

نگرش هاي مختلف در 

خصوص آلودگی هوا، شاخص 

استاندارد آلودگی، شاخص 

 کیفی هوا و نحوه محاسبه

 سخرانی،
پاسخ، حل پرسش و 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر
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8 07/70/0389 07-9 
اثرات جهانی آلودگی هوا، 

 گرمایش جهانی
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

07 07/70/0389 00-07 

اثرات جهانی آلودگی هوا،  

کاهش الیه ازن، باران هاي 

 اسیدي

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

00 09/70/0389 07-9 
نمونه برداري و آنالیز ذرات، 

 نمونه برداري و آنالیز گازها
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

00 09/70/0389 00-07 

روشهاي کنترل ذرات و 

معیارهاي طراحی) اتاقک ته 

نشینی، سیکلون ها، 

دهنده هاي اسکرابرها، رسوب 

 الکترواستاتیک، فیلترها(

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

03 73/70/0389 07-9 

روشهاي کنترل گازها و 

معیارهاي طراحی ) جکب در 

مایع، جکب سطحی، 

 کاتالیزورها(

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

02 07/70/0389 07-9 

احتراق سوخت هاي فسیلی، 

نسبت هوا به سوخت، آالینده 

هاي ایجاد شده ناشی از 

 سوخت هاي مختلف

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

 سخرانی، امتحان میان ترم 07-9 09/70/0389 05
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

06 02/70/0389 07-9 

کاهش  هاي پاک،سوخت 

ها از طریق  انتشار آالینده

 تغییر سوخت

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

09 30/70/0389 07-9 
پراکنش ستون دود، انواع 

 پراکنش ستون دود
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

09 79/73/0389 07-9 

مدل مدل هاي پراکنش، 

گوس، مدل جعبه اي ثابت، 

مدل سلول هاي چندگانه، 

 مدل هاي مقصدگرا و منبع گرا

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

08 00/73/0389 00-9 
بازدید از کارخانه سیمان 

 پیوند گلستان
 سخرانی،

پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

07 09/73/0389 00-9 

بازدید از ایستگاه سینوپتیک 

هاشم آباد و مرکز تحقیقات 

 هواشناسی

 سخرانی،
پرسش و پاسخ، حل 

 تمرین
دیتا پروژکتور، 

 کامپیوتر

 

 

                                                                                                        


