
 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده بهداشت 
 بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  )Course Plan(  طرح درس

  

  )و احد عملي ١ -نظريواحد ٢(واحد ٣ تعداد واحد : طراحي تهويه صنعتي نام درس :

و بهداشــت حرفــه اي  كارشناســي مهندســي مقطع :
 ايمني كار

ســاعت  ٣٤-نظــري ســاعت ٣٤(نيمســال  ١ مدت زمان ارائه درس :
  ) عملي

 ١٣٩٩- ١٣٩٨نيمسال اول 

االت و مبــاني كنتــرل آلــودگي يكانيك سم پيش نياز:
 هوا

 جيد فالحيم مدرس :

   محاسبات و طراحي سيستم هاي تهوبه به منظور كنترل آالينده هاي هوا با  آشنايي اهداف كلي:
   

  
  روش تدريس  راگيرانفعاليت ف  رئوس مطالب (مفاهيم مورد انتظار تدريس)  جلسه

  

نام 

  مدرس

  

مروري بر روش هاي مختلف كنترل آالينده هاي  اول

 هوا، اصول تهويه، اصول جريان هوا

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

  فالحي

ها، تهويه انواع تهويه(مكشي،دستي) و كاربرد آن  دوم

  تي(تهويه مكشي) انواع و اجزاي آنصنع

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

گوش دادن و مشاركت  تهويه ترقيقي و اصول آن  سوم
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
ئوال، بيان ايده در س

  خصوص يك مشكل

 فالحي

رقيق سازي براي كنترل مخاطرات بهداشتي، رقيق   چهارم

 سازي براي پشگيري از آتش سوزي و انفجار

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

ع هود و معيارهاي اه بندي انوطراحي هود: طبق  پنجم

  انتخاب آنها

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

تعيين مقدار پارامترهاي موثر(سرعت ربايش، سرعت   ششم

در دهانه هود، دبي در هود، ضرايب مربوطه، فشار 

 و...)استاتيك هود

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

هودهاي فرايند ويژه، طراحي سيستم هاي تك هود   هفتم

  و هودهاي چندگانه، ارزيابي عملكرد هود

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

ورپوينت، پاسخ به پا
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

 فالحيپاورپوينت، پاسخ به گوش دادن و مشاركت طراحي شبكه كانال كشي، معرفي اجزائ شبكه   هشتم



عاب ها، شنال هاي مستقيم، زانويي، اناكانال كشي(ك

 غيير سطح مقطع)ت

در مباحث كالس از 
  طريق پرسش و پاسخ

سئوال، بيان ايده در 
  صوص يك مشكلخ

 نهم

تعيين مقدار پارامترهاي موثر در شبكه كانال 

حي در كانال، اكشي(افت ها، حداقل سرعت طر

  رعت انتقال، دبي و...)س

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

  فالحي

  دهم
روش هاي مختلف طراحي سيستم هاي معرفي 

تهويه(روش فشار سرعت، روش طول معادل و...) 

 روش هاي مختلف متعادل سازي جريان  

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  يازدهم
واكش و معرفي انواع هواكش ها، طبقه بندي ه

 معيارهاي انتخاب آن

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  محاسبات و طراحي آن ،دودكش ها  دوازدهم
گوش دادن و مشاركت 

در مباحث كالس از 
  طريق پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
ايده در  سئوال، بيان

  خصوص يك مشكل

 فالحي

 مقدمه اي بر هواي جبراني و تامين آن  سيزدهم

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  چهاردهم
معرفي مشخصات سايكرومتري هوا، تصحيحات 

  حجمي هوا 

گوش دادن و مشاركت 
ر مباحث كالس از د

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  آزمون سيستم هاي تهويه   پانزدهم
گوش دادن و مشاركت 

در مباحث كالس از 
  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

 ي سيستم هاي تهويهتعمير و نگهدار  شانزدهم

گوش دادن و مشاركت 
در مباحث كالس از 

  طريق پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  
  عملي:
 معرفي وسايل اندازه گيري پارامترهاي تهويه صنعتي در آزمايشگاه -
 اندازه گيري سرعت ربايش و سرعت در دهانه -

 جاري جريان هوا با استفاده از (لوله پيتو، شبكه ويلسون،آنمومترها)اندازه گيري سرعت در م -
 كاليبراسيون آنمومترها و وسايل اندازه گيري سرعت و فشار سرعت با استفاده از تونل باد -
 اندازه گيريهاي مربوط به فشار استاتيك هود -
 تعيين ضريب ورودي هود(مطالعه موردي) -

 كانال اندازه گيري افت فشار در اجزاء شبكه -
 برد آن در تعيين جرين هوارآشنايي با اوريفيس و كا -
 اجريان هوآشنايي با ونتوري و كاربرد آن در تعيين  -
 اندازه گيري دور هواكش -

 آزمون يك سيستم تهويه  -
 ارزشيابي ميزان كارايي هودهاي آزمايشگاهي -



 پروژه هاي درسي -
  
  منابع :

1- Industrial Ventilation Manual (ACGIH) 
2- Design Of Industrial Ventilation Systems(Alden, John Leslie) 

  تهويه صنعتي دكتر محمد جواد جعفري -٣
  ارزشيابي:
 %١٥    ارائه فعاليت هاي آزمايشگاهي و نتايج - 

 %١٥                  امتحان عملي پايان ترم      - 
  %٧٠امتحان تئوري ميان ترم و پايان ترم      - 

  
  
  
  


