
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها ها و آئروسل ديناميك گاز

  يفتال

  مهندس مهدي صادقي مالواجردي
  )عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(

 

 � �م ���� ��ن را 
	�ت �����

  اي بر مقدمه

  اي و كاربرد آن در مهندسي بهداشت حرفه



  

  

  

  

  

        

        

  

                                 

  

                                                                  

                                                              

  

  

   مهدي صادقي مالواجردي  :  تاليف  

  شاهنده رضا كرمي  :  مدير توليد  

  )فاطمه نوروزي(واحد توليد انتشارات فدك ايساتيس   :  آرايي صفحه  

  خرابات نجمه وقف  :  ويراستار ادبي  

  1391 - اول  :  نوبت چاپ  

  500  :  تيراژ  

  شايگان گنج  :  و صحافي چاپ  

  ريال  60000  :  قيمت  

  978 -600 -160-095 -1  :  شابك  

    

     

  

  

  

  

  

  10ساختمان - نژاد و جمهوري لبافي بين - خيابان ارديبهشت - خيابان انقالب  - تهران   :دفتر انتشارات 

 66482221 - 66481096 -  66465831: تلفن    

  انتشارات صانعي   - 1312پالك -فروردين12نبش  - خيابان انقالب  :    نمايندگي تهران 

  66405385 - 66409924: تلفن  

  جنب مجتمع ستاره     -ابتداي خيابان فرخي -)باغ ملي(ميدان آزادي   :  فروشگاه يزد

  6226772 -6226771 - 6227475: تلفن  

  
  www.fadakbook.ir   -   info@fadakbook.ir       :  سايت ايميل و وب    

محفوظ و  1348كلية حقوق و حق چاپ متن و عنوان كتاب كه به ثبت رسيده است؛ مطابق با قانون حقوق مولفان و مصنفان مصوب 

بدون ) فتوكپي، انتشار الكترونيكي چاپ،(برداري به هرشكل  هرگونه برداشت،تكثير،كپي. باشد متعلق به انتشارات فدك ايساتيس مي

  .اجازه كتبي از انتشارات فدك ايساتيس ممنوع بوده و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت

    معاونت حقوقي
   انتشارات فدك ايساتيس

  ها ها و آئروسل ديناميك گاز

  اي بر دمهمق

  اي و كاربرد آن در مهندسي بهداشت حرفه

      -1354  صادقي مالواجردي، مهدي،   :  سرشناسه

 اي ها و كاربرد آن در مهندسي بهداشت حرفه اي بر ديناميك گازها و آئروسل مقدمه :      عنوان و نام پديدآور 

  .مالواجردي تاليف مهدي صادقي

  . 1391فدك ايساتيس، : تهران :       مشخصات نشر

  .مصور، جدول، نمودار:  .ص 168:     مشخصات ظاهري

  ريال 60000؛  978 -600-160-095 -1:                           شابك

  فيپا:     نويسي وضعيت فهرست

  . كتابنامه:     ياددداشت

  ديناميك --گازها    :  موضوع

  ها آئروسول   :  موضوع

   168QC/ص2م7 1391:                    بندي كنگره رده

  2/533:                    بندي ديويي رده

  2891970:         شماره كتابشناسي ملي
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ي گامي يكتا را كه توفيق داد تا با نگارش اين مجموعه، در جهت خدمت به جامعه علمسپاس خداوند 

  .هرچند مختصر برداشته شود

ن شـيميايي زيـا  هاي مرتبط با مهندسي بهداشت حرفه اي، فعاليت در خصوص عوامـل   در حوزه

و با توجه به پيشرفت روز افـزون كشـور در صـنايع نفـت و گـاز و      آور محيط كار بسيار گسترده است 

بسـيار ملمـوس و حـائز     ،مطالعاتي در مهندسي بهداشت حرفـه اي  تحقيقاتي و پتروشيمي، اين زمينه

ـ . اهميت است ق تـنفس در رتبـه   از آنجايي كه مواجهه با عوامل زيان آور شيميايي محيط كار از طري

نخست قرار دارد و ورود اين عوامل به بدن به صورت گاز و بخار يا ذرات ريز معلـق در هـوا صـورت    

مي گيرد، بررسي غلظت اين دسته از آالينده ها، نمونه برداري از آنها و همچنين كنترل آنها نيـاز بـه   

فتـار و ويژگـي هـاي گازهـا و     تجهيزات و روش هايي دارد كه در ارتباط مستقيم با اصول حاكم بـر ر 

با توجه به اين نكته، روشن است كه براي اسـتفاده از تجهيـزات نمونـه بـرداري،     . هستندآئروسل ها 

عمليات تجزيه نمونه ها، طراحي سيستم هاي تهويه عمومي و موضعي و همچنـين نحـوه ي انتشـار    

آالينده ها در محيط هاي كاري، آگاهي و كسب دانش الزم در زمينه ديناميك گازهـا و آئروسـل هـا    

مهندسي بهداشت حرفه اي و دست اندركاران توليـد و سـاخت تجهيـزات نمونـه      براي هر كارشناس

  . برداري و سيستم هاي تهويه صنعتي امري اجتناب ناپذير است

نكاتي كه به آنها اشاره شد، در بازنگري هاي اخير وزارت متبوع با درنظر گرفتن ضرورت   در سال

مقطع كارشناسي پيوسته، واحدي را تحـت  واحدهاي اختصاصي رشته مهندسي بهداشت حرفه اي در 

كـه البتـه اقـدامي ضـروري و      به دروس اين رشته اضافه نمود "ديناميك گازها و آئروسل ها"عنوان 

از آنجايي كه مولف، تجربه تدريس اين درس را در دانشگاه داشته و نبود يـك منبـع   . قابل تقدير بود

ترجمه و گردآوري ايـن مجموعـه نمـود كـه بـه      لذا تصميم به  كرده،منسجم به زبان فارسي را حس 

هـا در يـك مسـير جديـد،      از آنجايي كه هميشه اولين گام. به انجام رسيد 91بهار لطف ايزد يكتا در 

خالي از اشكال نبوده و همواره فرصت بهبود مستمر كه از مباني مديريت است وجود دارد و اين تفكر 

هاي مهم محسوب مـي شـود، لـذا بـا ايـن ديـدگاه از       در مهندسي بهداشت حرفه اي يكي از ديدگاه 

همكاران گرامي در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور و همچنـين دانشـجويان و كارشناسـاني    

كه اين مجموعه را مطالعه مي نمايند، تقاضا مي شود كه انتقادهـاي سـازنده خـود را از طريـق ناشـر      

به مولـف منتقـل نماينـد تـا باعـث       msad_max@yahoo.comمحترم و يا آدرس اينترنتي 

  .غناي هرچه بيشتر اين اثر كوچك گردد



 

 

گيـري ايـده ايـن     دانم كه از جناب مهندس يحيـي خسـروي كـه در شـكل     در پايان بر خود الزم مي

ر محتـرم انتشـارات   همچنين از مـدي . مطرح نمودند، تقدير و تشكر كنم مجموعه، نظرات اثربخشي را

پذيري بسيار، مراحل ويراستاري دقيق و  كه با مسئوليت ،زرويي رضا آقاي مجيد جناب ؛فدك ايساتيس

  .موشكافانه و چاپ اين اثر را هدايت نمودند، كمال تشكر را دارم

  مهندس مهدي صادقي مالواجردي

  نشگاه علوم پزشكي زاهداناعضو هيئت علمي د

  1391 تابستان 
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