داًطگاُ ػلَم پشضکی اغفْاى
داًطکذُ تْذاضت
گزٍُ هٌْذسی تْذاضت حزفِ ای
طزح درس
ضوارُ درس :
تؼذاد ٍاحذ ٍ2 :احذ (ٍ 1/5احذ ًظزی –

ػٌَاى درس  :تٌص ّای حزارتی در هحیط کار
ًَع درس ً :ظزی– ػولی
ٍ 0/5احذ ػولی)
تؼذاد داًطجَیاى :
رضتِ  ،همطغ داًطجَ  :تْذاضت حزفِ ای ،کارضٌاسی
هسئٍل درس :
درٍس پیص ًیاس  :فیشیک 2ٍ1
تلفي تواس هسَل درس7922733 :
اساهی هذرسیي :
همذهِ
در راستای حذف یا کاّص تٌص ّای حزارتی در هحیط کار ًیاس است کِ داًطجَیاى هْارت ّای السم را در
خػَظ ضٌاسایی ػَاهل هَثز تز تزٍس استزیي گزهایی یا سزهایی کسة ًوایٌذ ٍ تا کارتزد رٍش ّای ارسیاتی ،
رٍش ّای کٌتزلی هٌاسة اًتخاب ًوایٌذ

اّذاف کلی
آضٌایی تا ػَاهل هَثز در تزٍس تٌص ّای حزارتی ٍ ارسیاتی تٌص ّای حزارتی ٍ اًتخاب رٍش ّای کٌتزلی هٌاسة
تخص ًظزی:
اّذاف رفتاری :داًطجَیاى در پایاى کالس لادر تاضٌذ:
 - 1هفاّین ٍاغطالحات هتذاٍل در تٌص حزارتی (گزها) را تؼزیف ًوایٌذ
 - 2طثمِ تٌذی ػَاهل هَثز در ایجاد تٌص ّای حزارتی (گزها) را تَضیح دٌّذ
- 3پاراهتز ّای هحیطی هَثز تز تٌص حزارتی (گزها) را تَضیح دٌّذ
ً- 4مص لثاس (هیشاى هماٍهت حزارتی  ،هماٍهت لثاس در تزاتز تثخیز ٍ تاثیز جزیاى َّا تز هیشاى هماٍهت
لثاس) را در تثادالت حزارتی تیي تذى ٍ هحیط تَضیح دٌّذ
ً - 5مص هتاتَلیسن را در تٌص ّای حزارتی را تَضیح دٌّذ
 - 6هحاسثات هزتَط تِ هیشاى اًتمال حزارت اس طزیك جاتجایی را اًجام دٌّذ
- 7هحاسثات هزتَط تِ هیشاى اًتمال حزارت اس طزیك ّذایت را اًجام دٌّذ
- 8هحاسثات هزتَط تِ هیشاى اًتمال حزارت اس طزیك تاتص را اًجام دٌّذ
 - 9هحاسثات هزتَط تِ هیشاى اًتمال حزارت اس طزیك تثخیز ػزق را اًجام دٌّذ
- 10اًَاع ضاخع ّای تحلیلی ٍ تجزتی استزس گزهایی را تَضیح دٌّذ
- 11هفاّین ٍاغطالحات هتذاٍل در تٌص حزارتی (سزها) را تؼزیف ًوایٌذ
- 12هؼادالت تثادل حزارتی در هحیط سزد را تَضیح دٌّذ
- 13ضاخع ّای تٌص سزهایی را تَضیح دٌّذ
- 14هیشاى ػایك هَرد ًیاس در سزهایص ػوَهی را هحاسثِ ًوایٌذ
- 15در سزهایص ػوَهی ضاخع خٌک کٌٌذگی تاد را تز آٍرد ًوایٌذ
- 16در سزهایص ػوَهی هذت سهاى هَاجِْ تَغیِ ضذُ را هحاسثِ ًوایٌذ
- 17در سزهایص هَضؼی  ،هؼیار ّای فیشیَ لَصیک را تیاى کٌٌذ.

- 18ضاخع ّای راحتی ٍ آسایص حزارتی را تؼزیف  ،هحاسثِ ٍ تز آٍرد ًوایٌذ
- 19اًَاع رٍش ّای کٌتزلی تٌص گزهایی (هذیزیتی  ،فٌی ٍ فزدی) را تَضیح دٌّذ
- 20اًَاع رٍش ّای کٌتزلی تٌص سزهایی (هذیزیتی  ،لثاس ٍ  )000را تَضیح دٌّذ
تخص ػولی
 - 1هْارت کار تا اًَاع دها سٌج ّا (ساختواى ً ،حَُ اًذاسُ گیزی) را کسة ًوایذ
 - 2هْارت کار تا اًَاع رطَتت سٌج ّا (ساختواى ً ،حَُ اًذاسُ گیزی) را کسة ًوایذ
- 3هْارت کار تا اًَاع دستگاُ ّای اًذاسُ گیزی سزػت جزیاى َّا ( دهاسٌج کاتا  ،اًوَهتز پزُ ای ٍ حزارتی)
را کسة ًوایذ
- 4هْارت کار تا دهاسٌج گَی ساى (ساختواى ً ،حَُ اًذاسُ گیزی) را کسة ًوایذ
- 5هْارت کار تا دستگاُ ضزتاى سٌج للة (ساختواى ً ،حَُ اًذاسُ گیزی) را کسة ًوایذ
 - 6ضذت اًجام کار را تز اساس ضزتاى للة تز آٍرد ًوایٌذ
- 7ضذت اًجام کار را تز اساس ًَع فؼالیت (حزکات دست ٍ پا یا سزػت راُ رفتي) تز آٍرد ًوایٌذ
- 8در اتالک ضزایط جَی  ،ضزایط آب ٍ َّایی گزم – خطک ٍ گزم هزطَب ایجاد ًوایٌذ
 - 9پاراهتز ّای دهای حطک  ،دهای تز  ،دهای گَی ساى  ،سزػت جزیاى َّا را در ضزایط تٌذ  8اًذاسُ گیزی
ًوایٌذ.
- 10ضزتاى للة  ،ضاخع  WBGTرا در ضزایط تٌذ  ٍ 8در فؼالیت ّای سثک  ،هتَسط ٍ سٌگیي اًذاسُ
گیزی ٍ ارسیاتی کٌٌذ.
- 11راُ حل ّا ٍ پیطٌْادات جْت کاّص استزیي گزهایی ارائِ ًوایٌذ
رٍش تذریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا کارتزد ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ ّوچٌیي ضزکت داًطجَیاى در تحث تػَرت پزسص ٍ پاسخ ٍ حل
هسالِ ٍ اًجام پزٍصُ
رٍش ارسضیاتی
آسهَى کتثی داًطجَ درهیاى تزم ٍ پایاى تزم  ، %70 :ارائِ فؼالیت ّای آسهایطگاّی ٍ ًتایج  ٍ %15اهتحاى ػولی
در پایاى تزم %15
لَاًیي درس:
ّز یک جلسِ غیثت هؼادل کسز ً 0/25وزُ  ،غیثت تیطتز اس حذ هجاس هؼزفی تِ آهَسش داًطکذُ ٍ ػذم اًجام
پزٍصُ هؼادل ًوزُ غفز

هٌاتغ درس
-1اًساى ٍ تٌص ّای حزارتی دکتز فزیذُ گلثاتایی  ،هٌَچْز اهیذٍاری
-2تْذاضت ضغلی در هحیط ّای گزم  ،دکتز فزیذُ گلثاتایی  ،دکتز آرام تیزگز  ،دکتز ایزج ػلیوحوذی
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