
 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوار

  دانشكده بهداشت 
 و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  )Course Plan(  طرح درس

  

  )و احد عملي ٠,٥ -نظريواحد ١,٥(واحد ٢ تعداد واحد : تنش هاي حرارتي در محيط كار نام درس :

و بهداشــت حرفــه اي  كارشناســي مهندســي مقطع :
  ايمني كار

 

ســاعت  ١٧-نظــري ســاعت ٢٦(نيمســال  ١ ن ارائه درس :مدت زما
  ) عملي

 ١٣٩٩- ١٣٩٨نيمسال اول 

 جيد فالحيم مدرس : ٢و  ١صاصي فيزيك اخت پيش نياز:

  عوامل موثر در تنش هاي حرارتي و ارزيابي تنش هاي حرارتيبا آشنايي اهداف كلي:
   

  روش تدريس  نفعاليت فراگيرا  رئوس مطالب (مفاهيم مورد انتظار تدريس)  جلسه
  

نام 
  مدرس
  

تعاريف و مفاهيم در تنش هاي حرارتي و طبقه بندي آن،  اول

 طبقه بندي عوامل موثر در ايجاد تنش هاي حرارتي 

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

  فالحي

محيطي موثر بر تنش هاي حرارتي(دما، معرفي پارامترهاي   دوم

 سرعت جريان هواف رطوبت نسبي و...)

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

(روش هاي برآورد معرفي نقش لباس در تبادالت حرارتي  سوم

مقاومت لباس در مقابل تبخير، ميزان مقاومت حرارتي لباس، 

 تاثير جريان هوا بر ميزان مقاومت لباس)

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

(متابوليسم پايه، متابوليسم و نقش آن در تنش هاي حرارتي  چهارم

متابويسم پايه، فعاليت و نقش آن در اي اندازه گيري هروش 

 هاي حرارتي) شتن

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

تطابق و نقش آن در تنش هاي حرارتي، راه هاي تبادل   پنجم

  بخير، تابش)حرارتي ميان انسان و محيط(جابجايي، هدايت، ت

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

شاخص هاي گرمايي:تعاريف و مفاهيم، شاخص هاي   ششم

تحليلي(شاخص تنش حرارتي، ميزان عرق الزم، هچ 

 بلدينگ)

گوش دادن و مشاركت در 
ريق مباحث كالس از ط

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

شاخص هاي تجربي(شاخص دماي موثر، دماي موثر   هفتم

    ني شده چهار ساعته)زان عرق پيش بييتصحيح شده، م

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 در   )WBGTگوي سان (-معرفي شاخص دماي تر  هشتم
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي



 نهم
بادل حرارتي سرما در محيط كار(تعاريف و مفاهيم، معادالت ت

 در محيط هاي سرد) 

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

  فالحي

  دهم
شاخص تنش سرمايي: سرمايش عمومي، ميزان عرق 

  موردنياز و محاسبات، شاخص خنك كنندگي باد و برآورد آن

در گوش دادن و مشاركت 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

  يازدهم
تعريف و محاسبه مدت مواجهه توصيه شده ، سرمايش 

 موضعي: معيارهاي فيزيولوژيكي در مواجهه با سرما

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

سخ به پاورپوينت، پا
سئوال، بيان ايده در 
  خصوص يك مشكل

 فالحي

  دوازدهم
شاخص هاي راحتي و آسايش حرارتي: تعاريف و مفاهيم 

آسايش حرارتي، شاخص هاي آسايش حرارتي، محاسبات و 

  برآورد شاخص هاي آسايش حرارتي

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

پاورپوينت، پاسخ به 
يان ايده در سئوال، ب

  خصوص يك مشكل

 فالحي

  سيزدهم
رل هاي تاصول كنترل تنش هاي گرمايي و سرمايي( كن

  مديريتي، اجرايي، فني، لباس و...) 

گوش دادن و مشاركت در 
مباحث كالس از طريق 

  پرسش و پاسخ

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

 فالحي

 
  عملي: 

دماسنج كاتــاي  سرعت جريان هوا(روش اندازه گيري فشار هوا، ،(انواع دماسنج ها)ي خشك، تر، نقطه شبنمدازه گيري دماآشنايي با وسايل ان
معمولي و نقره اندود)، رطوبت نسبي( رطوبت سنج چرخان)، دماي تابشي(دماسنج گوي سان) و آشنايي با دستگاه ميكروترم اســترس گرمــايي 

)WBGT(  
  

  منابع :
 نش هاي حرارتي، دكتر فريده گلبابايي ، منوچهر اميدواريانسان و ت  -١
 

  ارزشيابي:
 %٢٠ارائه فعاليت هاي آزمايشگاهي و نتايج           - 
  %٨٠                امتحان پايان ترم                      - 


