
 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده بهداشت 
 و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  )Course Plan(  طرح درس

  

  )و احد عملي ١ -نظريواحد ٢(واحد ٣ تعداد واحد : صدا و ارتعاش در محيط كار نام درس :

و بهداشــت حرفــه اي  كارشناســي مهندســي مقطع :
 ايمني كار

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

 ١٣٩٩- ١٣٩٨ دومنيمسال 

 جيد فالحيم مدرس : ٢و  ١فيزيك اختصاصي  پيش نياز:

آشنايي با روش هاي توليد و انتقال صدا و ارتعاش در صنعت، روش هاي شناسايي و اندازه گيــري و ارزشــيابي صــدا و  اهداف كلي:
  و ارتعاش در صنعت ارتعاش، اصول عملي كنترل صدا

   
  

  روش تدريس  فعاليت فراگيران  رئوس مطالب (مفاهيم مورد انتظار تدريس)  جلسه

  

نام 

  مدرس

  

گوش دادن و   تعاريف، اصطالحات و مباني فيزيك صوت، ... اول
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

  فالحي

گوش دادن و   تعاريف، اصطالحات و مباني فيزيك صوت، ...  ومد
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

كميات فيزيكي( توان، شدت و فشار ) و لگاريتمي   سوم

بلندي  - صدا ( تراز توان، تراز شدت و تراز فشار )

تراز بلندي، كاربرد بلندي و ارتباط آن با دسي صدا، 

  بل

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

انتشار صدا : از منابع نقطه اي، ميدان آزاد، منابع   چهارم

خطي، منابع سطحي، ضزيب جهت، انديس جهت، 

سطوح بازتابشي و باز نمايي بر انتشار صدا از  تاثير

  منابع

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

انتشار صدا : از منابع نقطه اي، ميدان آزاد، منابع   پنجم

خطي، منابع سطحي، ضزيب جهت، انديس جهت، 

ير سطوح بازتابشي و باز نمايي بر انتشار صدا از تاث

  منابع

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي



انتشار صدا در محيط باز، اثر موانع طبيعي و مصنوعي،   ششم

  اثر زمين، وزش باد و ... 

گوش دادن و 
ركت در مباحث مشا

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

شاخص هاي صدا: تراز معادل، تراز مواجهه با صدا،   هفتم

  تراز شبانه روزي، تراز صدا ي درك شده

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
ئوال، بيان ايده در س

  خصوص يك مشكل

 فالحي

  هشتم

كليات برنامه حفاظت از شنوايي، هدف از اجراي 

  برنامه، مراحل برنامه، ... .

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  نهم

گوش دادن و   ناليز صدا، كاليبراسيوندستگاه هاي اندازه گيري و آ
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  دهم

هدف از يررسي صدا در محيط كارو محيط زيست، 

روش اندازه گيري صداي محيطي و موضعي و 

  دزيمتري

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

از طريق كالس 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  يازدهم

استانداردهاي اندازه گيري و ارزياي صدا، 

استانداردهاي مواجهه با صدا در صنعت، تداخل صدا 

در محيط هاي غير  maskingبا مكالمه، پوشش 

 PNC, NC, NRصنعتي منحني هاي 

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  دوازدهم

استانداردهاي اندازه گيري و ارزياي صدا، 

استانداردهاي مواجهه با صدا در صنعت، تداخل صدا 

در محيط هاي غير  maskingبا مكالمه، پوشش 

 PNC, NC, NRهاي صنعتي منحني 

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  سيزدهم

وسايل حفاظت  - نحوه ارزيابي صدا و گزارش نويسي

  شنوايي و ...

آشنايي با اصول كلي كنترل صدا ( در منبع، در مسير 

  ه )انتشار و در شنوند

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  چهاردهم

آشنايي با مباني ارتعاش، نظريه ارتعاش، معادالت 

ارتعاش، درجه آزادي مدل ارتعاش و انواع 

ارتعاشات( هارمونيك، غيرهارمونيك، كوبه اي و 

  آزاد ) ارتعاش

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  پانزدهم
مدل ارتعاشي بدن، انواع ارتعاشات منتقله به انسان( 

تمام بدن، دست و بازو ) ، جهات ورود ارتعاش به 

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

پاورپوينت، پاسخ به 
سئوال، بيان ايده در 

 فالحي



از طريق  كالس  بدن
  پرسش و پاسخ

  خصوص يك مشكل

  

گوش دادن و   كميات فيزيكي و لگاريتمي ارتعاش
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  شانزدهم

و روش هاي استاندارد وسايل اندازه گيري ارتعاش 

  اندازه گيري ارتعاش و ... 

گوش دادن و 
مشاركت در مباحث 

كالس از طريق 
  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  هفدهم

حدود مجاز مواجهه با ارتعاش تمام بدن و ارتعاش 

بازو،  نحوه ارتعاش سنجي تمام بدن و دست - دست

  وبازو

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 -

 استفاده از (لوله پيتو، شبكه ويلسون،آنمومترها) اندازه گيري سرعت در مجاري جريان هوا با -
 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) -
 اندازه گيري افت فشار در اجزاء شبكه كانال -
 برد آن در تعيين جرين هواراوريفيس و كاآشنايي با  -

 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      - 

  
  
  
  


