بنام خدا
فرم طرح درس
رشته:

دانشکده :منابع طبیعی و محیطزیست
نام درس :آلودگی هوا و روشهاي كنترل آن
نام مدرس :دكتر فریده عتابی

مقطع:

گرایش:

تعداد واحد نظری …… :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز……… :

تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس :
رئوس مطالب
هفته اول

معرفي درس ارائه تقويم آموزشي سيالبس منابع توضيحات در مورد ترم پروژه
ارائه با پاورپوينت :تعريف آلودگي هوا انواع آاليندههاي شاخص هوا و اثرات بهداشتي وزيست محيطي آنها – استانداردهاي كيفيت

هفته دوم

هوا –  AQI - PSPو محاسبات مربوطه حل چند مسئله نمونه

هفته سوم

ويژگي اتمسفر زمين – اليههاي اتمسفر و ويژگيهاي آنها -پديدههاي مخرب زيست محيطي :باران اسيدي – فتواكسيداسيون -كوئيز

هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم

قوانين اصلي بقا – ديدگاه اولرين و الگرانژين-انواع سيستمهاي مختصات – اثبات شتاب در سيستم مختصات اينرسي و چرخان وقتي
جسم داراي حركت نسبي نباشد – كوئيز
اثبات شتاب در سيستم مختصات اينرسي و چرخان وقتي جسم داراي حركت نسبي باشد .نيروهاي موثر بر حركت جسم در اتمسفر
(گراديان فشاري-جاذبه ثقلي-اصطكاك) كوئيز
نيروي جاذبه ثقلي در سيستم مختصات چرخان – نيروي گريز از مركز – نيروي كرويليس – كوئيز
تحليل مقياس معادالت حركت در اتمسفر در سرعت سه جهت  –X Y Zتقريب هيدرواستاتيك – تقريب ژئوستروفيك -مولفههاي
باد ژئوستروفيك
ارائه پاورپوينت  :انواع روشهاي نمونهبرداري -معرفي انواع روشها – اهداف نمونه برداري – حداقل زمان مورد نياز – حداقل حجم
مورد نياز – ضوابط انتخاب محل – خطاي نمونه برداري استراتژي ايستگاههاي سنجش – معرفي چند دستگاه اندازهگيري ذرات
ارائه پاورپوينت :استانداردهاي شغلي (آلودگي در محيطهاي كاري) – محاسبات و مسئله در مورد انواع  – TLVمعرفي سيستمهاي
پرتابل اندازهگيري آاليندههاي هوا
امتحان ميان ترم
ارائه پاورپوينت :روشهاي كنترل ذرات معلق – منابع توليد ذرات – آئرومل و انواع آن – ضريب كدورت ( - )COHداليل كنترل ذرات
– عوامل موثر در انتخاب تجهيزات تصفيه كننده ذرات – معرفي انواع سيستم كنترل ذرات
رسوبدهنده وزني (نحوه عملكرد – انواع – مزايا – معايب) سيليكونها (نحوه عملكرد – انواع – مزايا – معايب)

هفته دوازدهم

اسكرابرها (نحوه عملكرد – انواع – مزايا – معايب ) الكتروفيلترها (نحوه عملكرد – انواع – مزايا – معايب) انواع فيلترها
(نحوهعملكرد – انواع – مزايا – معايب )

هفته سیزدهم

ارائه پاورپوينت  :روشهاي كنترل گازها – معرفي انواع آالينده هاي گازي
 :COمنابع توليد – اثرات بهداشتي و زيست محيطي -انواع روشهاي كنترل  NOو  – NO2روشهاي اندازه گيري
ارائه با پاورپوينت  : SOx :منابع توليد – اثرات بهداشتي زيست محيطي – انواع روشهاي كنترل  -SO2روشهاي اندازه گيري

هفته چهاردهم

 : VOCsمنابع توليد – اثرات بهداشتي و زيست محيطي – انواع روشهاي كنترل VOCs

هفته پانزدهم

ارائه ترم توسط دانشجويان

هفته شانزدهم

ارائه ترم توسط دانشجويان

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:
منابع مطالعاتی:
-1

