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 تسوِ تؼالی

 دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه

 دانطکذه بهذاضت

 گروه ههنذسی بهذاضت حرفه ای

2: ایوٌی در هحیط کار ػنواى درس  

: داًطجَیاى کارضٌاسی پیَستِ تْذاضت حرفِ ایهخاطباى  

  ٍاحذ  2 تؼذاد واحذ:

2: ایوٌی در هحیط کار دروس پیطنیاز  

: سَمترم  

   10تا  8ضٌثِ ّا ساػت  چْار: زهاى ارائه درس

: دکتر هسؼَد لٌثریهذرس  

 

َطِ، فراگیری جٌثِ ّای ًظری ٍ رتتا ایوٌی هَاد ضیویایی ٍ فرایٌذّای ه داًطجَیاى: آضٌایی هذف کلی درس

 ػولی حریك

  هذاف کلی جلسات )برای هر جلسه یک هذف(:ا

هَادهَاد ضیویایی، خطرات هَاد ضیویایی ٍ کذّای ضٌاسایی آضٌایی تا -1  

آضٌایی تا طثمِ تٌذی هَاد ضیویایی ٍ ارتثاطات هَاد ضیویایی تا ّن-2  

 MSDS آضٌایی تا ساختار اٍراق اطالػاتی ایوٌی هَاد-3  
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ترچسثْا، پالکاردّا ٍ پَسترّای ایوٌی هَاد ضیویاییآضٌایی تا -4  

ًحَُ ًگْذاری هَاد ضیویاییآضٌایی تا -5  

هَادًحَُ جاتجایی ٍ اًتمال آضٌایی تا  -6  

فردی در کار تا هَاد ضیویاییتجْیسات حفاظت آضٌایی تا -7  

تؼاریف پایِ در ایوٌی حریكآضٌایی تا -8  

فازّای حریك، راّْای اًتطار حریك ٍ تمسین تٌذی هکاًْا از ًظر حریكآضٌایی تا -9  

آضٌایی تا هثلج حریك ٍ چْار ٍجْی حریك ٍ جسئیات آًْا-10  

ػٌاصر اطفا حریكاًَاع آضٌایی تا اًَاع حریك ٍ  -11  

تجْیسات اطفا حریك دستی ٍ هکاًیسن ػول ّریک ٍ هسایا ٍ هؼایة ّریکاًَاع آضٌایی تا  -12  

آضٌایی تا تجْیسات اطفا حریك اتَهاتیک -13  

آضٌایی تا رٍضْای طراحی سیستوْای اطفا حریك دستی -14  

طراحی سیستوْای کطف حریكآضٌایی تا اًَاع سیستوْای کطف حریك ٍ آضٌایی تا هثاًی  -15  

ًحَُ تازرسی از سیستوْای اطفا ٍ اػالم حریك آضٌایی تا -16  

آضٌایی تا اًَاع تجْیسات ترلی هَرد استفادُ در صٌایغ ضیویایی-17  

:جلسه اول  

آضٌایی تا هَاد ضیویایی، خطرات هَاد ضیویایی ٍ کذّای ضٌاسایی هَاد: هذف کلی  

 اّذاف رفتاری:

لادر تاضذ:در پایاى داًطجَ   

اًَاع هَاد ضیویایی را دستِ تٌذی کٌذ ٍ ّر یک را ضرح دّذ-1   
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خطرات ّر دستِ از هَاد ضیویایی را تَضیح دّذ-2  

کذّای ضٌاسایی هَاد ٍ ًحَُ کارترد آًْا را تَضیح دّذ-3  

:جلسه دوم  

آضٌایی تا طثمِ تٌذی هَاد ضیویایی ٍ ارتثاطات هَاد ضیویایی تا ّن: هذف کلی  

رفتاری:اّذاف   

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

ى کٌذاگرٍُ تٌذی هَاد ضیویایی تر حسة ترکیة آًْا را تی-1  

گرٍُ تٌذی هَاد ضیویایی تر حسة خطرات آًْا را تیاى کٌذ-2  

ًحَُ ترخَرد هٌاسة افراد ٌّگام هَاجِْ تا ضرایط خطر ّر هادُ را تَضیح دّذ-3  

 جلسه سوم:

MSDS اطالػاتی ایوٌی هَاد آضٌایی تا ساختار اٍراق-3  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

دّذ تَضیحاجسا تطکیل دٌّذُ اٍراق اطالػات ایوٌی هَاد را -1  

یک ًوًَِ هادُ ضیویایی را تا تَجِ تِ اٍراق اطالػاتی ایوٌی هَاد تَضیح دّذ-2  

ضیویاییآضٌایی تا ترچسثْا، پالکاردّا ٍ پَسترّای ایوٌی هَاد : جلسه چهارم  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:
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هَرد استفادُ در طراحی ترچسثْا، پالکاردّا ٍ پَسترّای ایوٌی هَاد را تَضیح  اًَاع ػالئن ٍ حرٍف استاًذارد-1

 دّذ ٍ یک ًوًَِ ٍالؼی را ضرح دّذ

ّذتفاٍتْای تیي ترچسثْا، پالکاردّا ٍ پَسترّای ایوٌی هَاد ضیویایی را ضرح د-2  

آضٌایی تا ًحَُ ًگْذاری هَاد ضیویایی: جلسه پنجن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

رٍضْای ًگْذاری ٍ رخیرُ سازی هَلت هَاد ضیویایی را تَضیح دّذ-1  

رٍضْای ًگْذاری ٍ رخیرُ سازی دائن هَاد ضیویایی را تَضیح دّذ-2  

هَادآضٌایی تا ًحَُ جاتجایی ٍ اًتمال : جلسه ضطن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اًَاع رٍضْای جاتجایی هَاد را تَضیح دّذ-1  

اًَاع رٍضْای اًتمال هَاد را تَضیح دّذ-2  

هالکْای اًتخاب ّر رٍش جاتجایی ٍ اًتمال تر اساس ًَع هَاد ضیویایی تَضیح دّذ-3  

د ضیویاییآضٌایی تا تجْیسات حفاظت فردی در کار تا هَا: جلسه هفتن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اًَاع ٍسایل حفاظت فردی )لثاس کار، ػیٌک ایوٌی، دستکص ٍ ...( کِ در کار تا هَاد ضیویایی ضرٍری -1

 ّستٌذ را ضرح دّیذ
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)دٍش اضطراری ٍ چطن ضَی اضطراری( را ضرح دّذطراری ضتجْیسات ضستطَی ا-2  

تؼاریف پایِ در ایوٌی حریكآضٌایی تا : جلسه هطتن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اکسیذاسیَى را تؼریف کٌذ-1  

حریك را تؼریف کٌذ-2  

اًفجار را تؼریف کٌذ-3  

اًفجار را ضرح دّذتفاٍتْای حریك ٍ -4  

را تؼریف کٌذ لًمطِ حریك ٍ ًمطِ اضتؼا-5  

حذ پاییي ٍ حذ تاالی اًفجار را تؼریف کٌذ-6  

خَد اضتؼالی را تؼریف کٌذ-7  

آضٌایی تا فازّای حریك، راّْای اًتطار حریك ٍ تمسین تٌذی هکاًْا از ًظر حریك: جلسه نهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

فازّای حریك را تا رسن ًوَدار ضرح دّذ-1  

راّْای اًتمال ٍ اًتطار حریك را تَضیح دّذ-2  

حریك تمسین تٌذی کٌذ خطرهکاًْا را از ًظر -3  

هثلج حریك ٍ چْار ٍجْی حریك ٍ جسئیات آًْاتا آضٌایی : جلسه دهن  

 اّذاف رفتاری:
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 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اجسای هثلج حریك را ًام تردُ ٍ ّریک را ضرح دّذ-1  

ر ٍجْی حریك را ًام تردُ ٍ ّریک را ضرح دّذااجسای چْ -2  

ٍجْی حریك را تَضیح دّذحریك ٍ چْار تفاٍتْای هثلج -3  

ػٌاصر اطفا حریكاًَاع آضٌایی تا اًَاع حریك ٍ : جلسه یازدهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

حریك را تاهثال تَضیح دّذاًَاع -1  

ػٌاصر اطفا حریك را ضرح دادُ ٍ هکاًیسن ػول ّر یک را تَضیح دّذ-2  

حریك دستی ٍ هکاًیسن ػول ّریک ٍ هسایا ٍ هؼایة ّریکتجْیسات اطفا : آضٌایی تا جلسه دوازدهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اًَاع کپسَلْای اطفا حریك را ًام تردُ ٍ اجسای ّر یک را تَضیح دّذ -1  

هکاًیسن ػول ّریک از اًَاع کپسَلْای اطفا حریك را تَضیح دّذ-2  

کپسَلْای اطفا حریك را تَضیح دّذاًَاع هسایا ٍ هؼایة ّر یک از -3  

تجْیسات اطفا حریك اتَهاتیک: آضٌایی تا جلسه سیسدهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اجسای یک ضثکِ اتَهاتیک اطفا حریك را ًام تردُ ٍ کار ّر یک را ضرح دّذ-1  
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یر رٍضْا تیاى کٌذاًَاع ضثکِ ّای اطفا حریك را ضرح دّذ ٍ تفاٍتْای ّر یک را تا سا-2  

طراحی سیستوْای اطفا حریك دستی: آضٌایی تا رٍضْای جلسه چهاردهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

هراحل طراحی سیستوْای اطفا حریك دستی را رکر ًوایذ-1  

طراحی سیستوْای اطفا حریك دستی را ضرح دّذ  ًحَُ هحاسثِ ّر یک از هراحل-2  

کپسَلْای اطفا حریك هحاسثِ ضذُ را تَضیح دّذًحَُ چیذهاى -3  

اًَاع سیستوْای کطف حریك ٍ آضٌایی تا هثاًی طراحی سیستوْای کطف حریكآضٌایی تا  :جلسه پانسدهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

دّذ ٍ هسایا ٍ هؼایة ّر یک را تیاى ًوایذ تَضیحاًَاع دتکتَرّای کطف حریك را -1  

هراحل طراحی سیستوْای کطف حریك را ضرح دّذ-2  

ًحَُ تازرسی از سیستوْای اطفا ٍ اػالم حریكآضٌایی تا :جلسه ضانسدهن  

 اّذاف رفتاری:

 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

اًَاع ٍظایف در تازرسیْای ّفتگی، هاّیاًِ ٍ سالیاًِ از سیستوْای اطفا حریك را ضرح دّذ-1  

تازرسیْای ّفتگی، هاّیاًِ ٍ سالیاًِ از سیستوْای اػالم حریك را ضرح دّذاًَاع ٍظایف در  -2  

ًحَُ تررسی حَادث حریك: آضٌایی تا جلسه هفذهن  

 اّذاف رفتاری:
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 در پایاى داًطجَ لادر تاضذ:

  هراحل تررسی حَادث حریك را هَرد تِ هَرد رکر ًوایذ-1

ًحَُ ضٌاسایی کاًَى حریك را تَضیح دّذ-2  

گسارش ًَیسی حَادث حریك را ضرح دّذًحَُ -3  

:هنابغ  

  دکتر رستن گل هحوذی-هٌْذسی حریك  -1
دکتر ستارُ-ارزیاتی ریسک حریك-2  
دکتر جْاًگیری-اصَل ایوٌی حریك-3  
جؼفری-اطالػات تْذاضتی ٍ ایوٌی هَاد ضیویایی-4  
تجریطی-راٌّوای ایوٌی ٍ حفاظت در کار تا هَاد ضیویایی-5  

 6-FIRE PREVENTION HANDBOOK 

: آهَزش تِ صَرت سخٌراًی تَدُ ٍ پرسص ٍ پاسخ در طَل جلسِ درس ٍ خارج آى، آزاد هی روش تذریس

 تاضذ.

: ٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ اٍرّذوسایل آهوزضی  

 سنجص و ارزیابی

 آزهَى رٍش سْن از ًورُ کل)%( تاریخ ساػت

-  5%  کَئیس تستی 

%10 جلسِ ّطتن - تیتس  ترمآزهَى هیاى    

%75 پایاى ترم -  آزهَى پایاى ترم تستی ٍ تطریحی 

%10 لثل از اهتحاًات - تحَیل تصَرت  

هکتَب ٍ 

 الکترًٍیکی

 پرٍشُ درسی
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:هقررات کالس و انتظارات از دانطجو  

داًطجَ تایستی سر ساػت همرر ٍ لثل از هذرس در کالس حضَر داضتِ تاضذ ٍ در هثاحج هطرٍحِ ضرکت 

را رػایت کٌذ.کردُ ٍ ًظن کالس   

)روز و ساػت جلسه(: 2جذول زهانبنذی درس ایونی در هحیط کار   

 جلسه تاریخ هوضوع هر جلسه هذرس

آضٌایی تا هَاد ضیویایی، خطرات هَاد ضیویایی ٍ کذّای  دکتر هسؼَد لٌثری

 ضٌاسایی هَاد

21/11/94  اول 

ارتثاطات هَاد ضیویایی تا آضٌایی تا طثمِ تٌذی هَاد ضیویایی ٍ  دکتر هسؼَد لٌثری

 ّن

28/11/94  دوم 

5/12/94 آضٌایی تا ساختار اٍراق اطالػاتی ایوٌی هَاد MSDS دکتر هسؼَد لٌثری  سوم 

12/12/94 آضٌایی تا ترچسثْا، پالکاردّا ٍ پَسترّای ایوٌی هَاد ضیویایی دکتر هسؼَد لٌثری  چهارم 

ضیویایی آضٌایی تا ًحَُ ًگْذاری هَاد دکتر هسؼَد لٌثری  19/12/94  پنجن 

26/12/94 آضٌایی تا ًحَُ جاتجایی ٍ اًتمال هَاد دکتر هسؼَد لٌثری  ضطن 

18/1/95 آضٌایی تا تجْیسات حفاظت فردی در کار تا هَاد ضیویایی دکتر هسؼَد لٌثری  هفتن 

+ اهتحاى هیاى ترمآضٌایی تا تؼاریف پایِ در ایوٌی حریك دکتر هسؼَد لٌثری  25/1/95  هطتن 

آضٌایی تا فازّای حریك، راّْای اًتطار حریك ٍ تمسین تٌذی  دکتر هسؼَد لٌثری

 هکاًْا از ًظر حریك

1/2/95  نهن 

8/2/95 آضٌایی تا هثلج حریك ٍ چْار ٍجْی حریك ٍ جسئیات آًْا دکتر هسؼَد لٌثری  دهن 

ػٌاصر اطفا حریكاًَاع آضٌایی تا اًَاع حریك ٍ  دکتر هسؼَد لٌثری  15/2/95  یازدهن 

آضٌایی تا تجْیسات اطفا حریك دستی ٍ هکاًیسن ػول ّریک ٍ  دکتر هسؼَد لٌثری

 هسایا ٍ هؼایة ّریک

22/2/95  دوازدهن 

29/2/95 آضٌایی تا تجْیسات اطفا حریك اتَهاتیک دکتر هسؼَد لٌثری  سیسدهن 

5/3/95 آضٌایی تا رٍضْای طراحی سیستوْای اطفا حریك دستی دکتر هسؼَد لٌثری  چهاردهن 

آضٌایی تا اًَاع سیستوْای کطف حریك ٍ آضٌایی تا هثاًی  دکتر هسؼَد لٌثری

 طراحی سیستوْای کطف حریك

12/3/95  پانسدهن 

19/3/95  آضٌایی تاًحَُ تازرسی از سیستوْای اطفا ٍ اػالم حریك دکتر هسؼَد لٌثری  ضانسدهن 

حریكآضٌایی تا ًحَُ تررسی حَادث  دکتر هسؼَد لٌثری  26/3/95  هفذهن 

 


