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 هدف کلی درس:

 نمونه برداری و تجهیزات کنترل الودگی هوا آشنا می شوندنحوه نمونه برداری، دستگاه های دانشجویان با 
 

شماره 

 جلسه

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(
 طبقه هر حیطه

روش 

 یاددهی

 یادگیری

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

 

 زمان

 

 تکالیف دانشجو
 ارزشیابینحوه

 

1 
نمونه آشنایی با 

 برداری هوا

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

انواع روش هاي نمونه برداري از آالینده هاي   -1

 هوا را توضیح دهد.

عوامل موثر برنمونه برداري از آالینده هاي هوا  -2

 ذکر نماید.

 

 شناختی
 عاطفی

 روانی حرکتی

 

 نمایشی

 آزمایشگاهی

وایت برد، 
 اسالید

وسایل 
 آزمایشگاهی

 
180 

 دقیقه

 

 

شرکت در 

گروهی، بحثهای 

انجام آزمایش و 

نوشتن گزارش 

 کار

 ورودي آزمون

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف  نیضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت وتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 قضاوت در مورد تسلط دانشجویان( برگزار گردد.
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 حیطه عاطفی

که در مورد موضوع مورد بحث  به سواالتی -3
 دهد.پاسخ با انگیزه پرسیده می شود 

داشته فعال در مباحث مطرح شده مشارکت  -4

 باشد.

 حیطه روانی حرکتی:

بر روي یک نمونه ا مراحل نمونه برداري از هوا ر  -5

 طبق روش هاي گفته شده انجام دهد.مشخص 

2 

آشنایی با 

کالیبراسیون 

دستگاه نمونه 

 برداری

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

با نحوه کالیبرلسیون دستگاه هاي نمونه برداري  -1

 آشنا شود

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2

 باشد.

 حرکتیحیطه روانی 

 توجه بهبا را دستگاه نمونه برداري هوا  -3

 کالیبره کنداستاندارد اولیه وثانویه 

 شناختی

 عاطفی
 روانی حرکتی

 نمایشی
 آزمایشگاهی

وایت برد، 

 اسالید
وسایل 

 آزمایشگاهی

180 
 دقیقه

 

شرکت در 

بحثهای گروهی، 

انجام آزمایش و 

نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 



 علوم پزشکی تربت حیدریهگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانش
 

3 
آشنایی با اندازه 

 ذراتگیری 

 دانشجو باید بتواند

اجزاي مختلف دستگاه هاي اندازه گیري ذرات  -1

 را بشناسد

 نحوه عملکرد دستگاه هار ا توضیح دهد -2

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -3
 باشد.

 :حرکتیحیطه روانی 

با استفاده از را  TSP, PM10,PM2.5ذرات  -4
 PM10و High Volume samplerدستگاه 

sampler با دستگاه را و اندازه گیري ذرات
 اندازه گیري کند(Haz Dustقرائت مستقیم)

 کند.

 شناختی
 عاطفی

 روانی حرکتی

 نمایشی

 آزمایشگاهی

وایت برد، 
 اسالید

وسایل 
 آزمایشگاهی

180 

 دقیقه

شرکت در 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 

4 

دستگاه آشنایی با 

اندازه گیری 

 اکسیدهای ازت

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی

نحوه عملکرد دستگاه اندازه گیري اکسیدهاي  -1

 ازت را شرح دهد

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 باشد.

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 نمایشی
 آزمایشگاهی

 وایت برد

وسایل 

 آزمایشگاهی

180 
 دقیقه

شرکت در 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 
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 :روانی حرکتیحیطه 
در یک حجم مشخص غلظت  اکسید هاي ازت  -3

 .اندازه گیري کندبا استفاده از دستگاه را از هوا

5 

دستگاه  اشنایی با

اکسید  اندازه گیری 

 گوگرد

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی

 اندازه گیري اکسیدهاي نحوه عملکرد دستگاه -1

 را شرح دهد گوگرد

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2

 باشد.

 :روانی حرکتیحیطه 
در یک حجم گوگرد را  غلظت  اکسید هاي -3

 کند. مشخص هوا اندازه گیري

 شناختی
 عاطفی

 روانی حرکتی

 نمایشی
 آزمایشگاهی

 وایت برد
وسایل 

 آزمایشگاهی

180 
 دقیقه

در شرکت 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 

6 

دستگاه  آشنایی با

نمونه برداری  های

دتکتور ) لحظه ای

 (تیوب

 دانشجو باید بتواند

 شناختی:حیطه 

اجزاي یک دستگاه نمونه برداري لحظه اي از  -1
 هوا را نام ببرد

عملکرد یک دستگاه نمونه برداري لحظه اي از  -2
 شرح دهدهوا را 

 حیطه عاطفی:

در مباحث مطرح شده مشارکت فعال داشته  -3

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 نمایشی
 آزمایشگاهی

وایت برد، 

 دیتا
وسایل 

 آزمایشگاهی

180 
 دقیقه

شرکت در 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 
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 باشد.

 حیطه روانی حرکتی:

با استفاده از دستگاه نمونه برداري )دتکتور  -4

تیوب( حجم مشخصی از  هوا را در زمان 
 مشخصی نمونه برداري کند

7 

تجهیزات آشنایی با 

کنترل آالینده های 

 هوا

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:

 تجهیزات کنترل آالینده هاي هوا را نام ببرد -1

 نحوه عملکرد هر کدام را توضیح دهد -2

 حیطه عاطفی:

مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -3
 باشد.

 حیطه روانی حرکتی:

با آالینده هاي هوا کننده تجهیزات کنترل از  -4
 .استفاده کندمهارت 

 شناختی

 عاطفی

 روانی حرکتی

 نمایشی
 آزمایشگاهی

 وایت برد

وسایل 

 آزمایشگاهی

180 
 دقیقه

شرکت در 
بحثهای گروهی، 
انجام آزمایش و 
نوشتن گزارش 

 کار

 تکوینیآزمون 

 بازدید 8

 دانشجو باید بتواند 
 حیطه شناختی:

 عملکرد واحد مورد مطالعه را تشریح کند -1

مشکالت واحد مورد بازدید را شناسایی کرده و در  -2
 جهت رفع آنها راهکار ارائه دهد. 

 حیطه عاطفی:
با انگیزه به مطالب ارائه شده توسط کارشناس   -3

 شناختی، عاطفی

 

 مشاهده ای
سخنرانی 

 ،پرسش و پاسخ
----- 

 
صبح تا  8

 ظهر 2

ارائه گزارش 
 بازدید

ارائه پیشنهادات و 
 راهکار

 تکوینی
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 مربوطه گوش فرادهد

 امتحان پایانی 9

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی

دانشجو باید بتواند اساس کار دستگاه هاي  -1
 موجود در آزمایشگاه را توضیح دهد

 حیطه عاطفی:
به خوبی درک کررده  هدف از ارائه این واحد درسی را  -2

 باشد.

 :حرکتیحیطه روانی 

مطالب فراگرفته در جلسات قبلی را به صورت  -3
 عملی اجرا کند 

 شناختی
 عاطفی

 روانی حرکتی

----- 
وسایل 

 آزمایشگاهی

 
180 

 دقیقه 

 
حل مسائل داده 

 شده

 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80و  گزارش کارو % کل نمره با استفاده از کوئیز 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  گزارش کارکوئیز و 
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