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   شماره

 جلسه 

  مدرس برنامه  عنوان

  دکتر ریسمانچیان  معرفی درس ومروري بر مفاهیم کلی بهداشت شغلی و عوامل شیمیایی محیط کار   1

تعاریف ,مفاهیم آلودگی هوا در محیط هاي بسته و باز, ضرورت هاي کنترل آلودگی   2

  هوا

  دکتر ریسمانچیان

 الف)آشنایی با روشهاي مدیریتی و اجرایی کنترل آلودگی هوا   3

 نظافت عمومی و نقش ان در کنترل تراکم آلودگیها 

  جداسازي و نقش آن در کنترل تراکم آلودگیها 

 تعمیر و نگهداري و نقش آن در کنترل تراکم آلودگیها 

   واجههگردشی شدن کار و نقش آن در کنترل میزان م  

  دکتر ریسمانچیان

  ب) روشهاي فنی کنترل آلودگی هوا  4

 تغییر فرایندو تکنولوژي و نقش آن در کنترل آلودگیها 

 مرطوب کردن              جایگزینی مواد و نقش آن در کنترل آلودگیها  

  دکتر ریسمانچیان

  سمانچیاندکتر ری  آشنایی با تهویه ترقیقی   - ب) روشهاي فنی کنترل آلودگی هوا    5

  ب) روشهاي فنی کنترل آلودگی هوا  6

  معرفی اجزاء سیستم تهویه موضعی، معرفی پارامترها،  ,آشنایی با تهویه موضعی

  معیارها و شاخص هاي تهویه

  دکتر ریسمانچیان

  دکتر ریسمانچیان سیکلون  -ج) وسایل پاك کننده هوا    7

  نچیاندکتر ریسما بک هاوس -ج) وسایل پاك کننده هوا    8

  دکتر ریسمانچیان اسکرابر ها - ج) وسایل پاك کننده هوا   9

  دکتر ریسمانچیان الکترو فیلتر ها    -  ج) وسایل پاك کننده هوا  10

  دکتر ریسمانچیان  جمع آوري و کنترل آالینده هاي گازي شکل -ج) وسایل پاك کننده هوا    11
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 دکتر دهقان  کنترل استرس حرارتی در محیط کار     13
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