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  :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی * 
  %20تهیه یک پروژه در مورد طراحی یک سیستم کنترل و حذف یک آالینده در محیط زیست)الف 

  %20حل مسائل هر بخش) ب
  %60آزمون نهایی   : پایان دوره)  ج

نمره کم می شود و % 25هر جلسه غیبت غیر موجه :سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس 
  .،برابر مقررات آموزشی عمل می گردد 4/ 17بیش از . دو جلسه تاخیر معادل یک جلسه غیبت محسوب می شود

.  



٢ 
 

  
  بسمھ تعالي

  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد –فرم معرفی دروس نظري و عملی 
  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی –معاونت آموزشی 

  99-400نیمسا ل اول : طرح دوره درس

 

 ساعت  تاریخ  ردیف
 

آمادگی الزم دانشجویان   مدرس  عنوان
  قبل ار شروع کالس

مدیریت کنترل در (تدوین استراتژي آلودگی هوا 12-10 18/6/99  .1
  ترافیک

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

مدیریت درصنعت و ( تدوین استراتژي آلودگی هوا 12-10 25/6/99  .2
  )خدمات

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

مباحث دود  -شناخت  و انتشار آالینده ها دراتمسفر 12-10 1/7/99  .3
  کش ها

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

مباحث دود  -شناخت  و انتشار آالینده ها دراتمسفر 12-10 8/7/99  .4
  کش ها

  قبلمرور مطالب جلسه   عباس خدابخشی

شناخت و کنترل ذرات آالینده در رسوب دهنده  12-10 15/7/99  .5
  هاي الکترو استاتیک

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

شناخت و کنترل ذرات آالینده در رسوب دهنده  12-10 22/7/99  .6
  هاي الکترو استاتیک

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

آالینده در اطاقک رسوب  شناخت و کنترل ذرات 12-10 29/7/99  .7
  دهی و سیکلون

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

تغییر فرآیند، تغییر (کنترل گازها ، امالح و یا  12-10 6/8/99  .8
  )سوخت حالل ها مصرفی و جاذب خشک

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی

 قبلمرور مطالب جلسه  عباس خدابخشی  فرآیند هاي جذب 12-10 13/8/99  .9

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی  )اسکرابر هاي تر(کنترل گازها 12-10 20/8/99  .10

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی  کنترل اکسید هاي گوگرد و اسید ها 12-10 27/9/99  .11

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی  کنترل اکسیدهاي ازت 12-10 4/9/99  .12

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی اکسیدهاي ازتکنترل  12-10 11/9/99  .13

بازدید از کارخانه سیمان و دستگاههاي کنترل  12-10 18/9/99  .14
  ذرات

 مرور مطالب جلسه قبل  عباس خدابخشی

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی  مباحث ذرات 12-10 25/9/99  .15

 جلسه قبلمرور مطالب  عباس خدابخشی مباحث ذرات 12-10 2/10/99  .16

 مرور مطالب جلسه قبل عباس خدابخشی مباحث ذرات 12-10 9/10/99  .17


