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 طرح درس

 کرمانشاهنشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دا
 

 ت محیطبهداش کارشناسیمهندسی  دانشجویان مخاطبان:              کلیات بهداشت حرفه ایعنوان درس :        

 هر روز 16تا  14 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:        واحد 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(         

 دکتر محمد مهدی سرمدی مدرس:(     95 -94نیمسال دوم تحصیلی مان ارائه درس:   )ز

 شیمی -فیزیک عمومی  درس و پیش نیاز:
 

 هدف کلی درس :

ت شغلی در صنایع مشکالت بهداش آشنائی دانشجویان با اصول و مبانی علم بهداشت حرفه ای و کسب مهارتهای الزم برای رفع

یل ضرورت خواهد نيل به این هدف فراگيری مفاهيم و مباحث ذ مت نيروی کار می باشد که بمنظورکوچک در راستای حفظ سال

 .داشت

 اهداف کلی جلسات: )هر جلسه یک هدف(

 ای حرفه بهداشت فعاليتهای دامنه و اهداف –تعریف  -1

 کنترل – ارزشيابی شاخصهای علل – وسعت – تعریف – –ایمنی و حوادث ناشی از کار  -٢

 عریف و طبقه بندی عوامل زیان آور محيط کارت -3

 
 عوامل زیان آور فيزیکی -1-3

 آنها مشکالت مربوط به آلودگی صوتی در صنایع و روشهای کنترل -1-1-3

 رق مقابله با آنهامشکالت مربوط به ارتعاشات موضعی و عمومی در صنایع و ط -1-3-٢

 مخاطرات مربوط به پرتوهای غير یونساز -3-1-3

 ایمنی در کار با پرتوهای یونساز -4-1-3

 عوارض مربوط به استرسهای گرمائی و سرمائی محيط کار -3-1-5

 ز آنهامشکالت مربوط به تغييرات فشار جوی و راههای پيشگيری ا -3-1-6

 بوط به جریانهای الکتریکی و راههای کنترل آنهامر مخاطرات -7-1-3

 اراههای ارزیابی آنه مشکالت مربوط به روشنایی محيط کار -8-1-3

 
 عوامل زیان آور شيميائی -3-٢

 تعریف و طبقه بندی عوامل شيميائی محيط کار -3-٢-1

 مطالعه عوامل شيميائی بر مبنای ترکيب شيميائی -3-٢-٢

 طبقه بندی عوامل شيميائی بر مبنای حالت فيزیکی -3-٢-3

 کیطبقه بندی عوامل شيميائی بر مبنای اثرات فيزیولوژی -3-٢-4

 رشته این فعاليت دامنه –تعریف سم شناسی صنعتی  -3-٢-5

 سمی مواد دفع و ذخيره – متابوليسم –راههای جذب  -3-٢-6

 گرد و غبارهای معدنی در سم شناسی-3-٢-7

 فلزات سمی در سم شناسی -3-٢-8

 سم شناسی آفت کشها -3-٢-9



2 

 

 
 عوامل بيولوژیکی محيط کار -3-3

 اریهای شغلی با منشاء باکتریالکلياتی در مورد بيم -1-3-3

 کلياتی در مورد بيماریهای شغلی با منشاء ویرال -3-3-٢

 رچی و انگلی و بند پایانکلياتی در مورد بيماریهای شغلی با منشاء ریکتزیال، قا -3-3-3

 

 شناخت و اثرات بيماری های عصبی و بيماری های روانی ناشی از کار -4

 
 اصول بهسازی محيط کار -5

 أمين آب آشاميدنی سالم و بهداشتی در صنعت -1-5

 جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زائد مایع و جامد -5-٢

 بهداشت آشپزخانه و کارکنان مواد غذائی و مبارزه با ناقلين -3-5

 فراهم نمودن تسهيالت بهداشتی در صنعت -4-5

 

 با روند معاینات پزشکی در صنعت و آشنایی اصول کلی پيشگيری از بيماریها و عوارض ناشی از کار -6
 

 :)اهداف ویژه رفتاری(اهداف اختصاصی

 
 جلسه اول

 هدف کلی:

 ای حرفه بهداشت فعالیتهای دامنه و اهداف :تعریف  

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .ایدتعریف نمWHOو ILOعلم بهداشت حرفه ای را از دیدگاه کميته مشترک خبرگان  -

 .اهداف این رشته را تبيين نماید -

 .قلمرو و دامنه فعاليتهای مختلف در این رشته علمی را ترسيم نماید -

 

 هدف کلی:

 حوادث ناشی از کار

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .ندکصادی تشریح تماعی و اقتبهداشتی و پزشکی، اج يم و غير مستقيمحوادث ناشی از کار را تعریف نموده و اهميت حوادث را از نظر زیانهای مستق -

 .وسعت و ابعاد حوادث شغلی در کشورهای صنعتی را شرح دهد -

 .علل مستقيم و غيرمستقيم بروز حوادث شغلی را توضيح دهد -

 .ویژگيهای حوادث شغلی را بيان نماید -

 .تشریح کند شاخصهای مورد استفاده در ارزیابی حوادث شغلی را -

 .راههای اصولی پيشگيری از حوادث شغلی را به تفصيل بيان نماید -
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 دومجلسه 

 عریف و طبقه بندی عوامل زیان آور محیط کارهدف کلی: ت

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .عوامل زیان آور محيط کار را تعریف نماید -

 .زیان آور محيط کار را ذکر کندروشهای طبقه بندی عوامل  -

 .شمرد بر را روانی و مکانيکی – بيولوژیکی – شيميائی –انواع عوامل زیان آور فيزیکی  -

 

 صدا –شناخت عوامل زیان آور فیزیکی هدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .ماهيت صوت را بيان نماید -

 .ه اصوات از هم را ذکر کندشاخصهای تميز دهند -

 .و نسبی آنرابا ذکر مثالهائی ذکر کند (فيزیکی)ویژگيهای شدت صوت را بيان نموده و واحدهای اندازه گيری حقيقی  -

 .ارتفاع و طنين صوت و اهميت هر یک را برشمرد -

 .اثرات صدا بر سيستم شنوائی را تشریح کند -

 .ت نمایدعوامل موثر در کری شغلی عصبی را فهرس -

 .حدود مجاز مواجهه شغلی با صدا را بيان نماید -

 .روشهای کنترل صدا در صنعت را ليست کند -

 
 سومجلسه 

 ارتعاشات موضعی و عمومی هدف کلی : 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .عوارض ناشی از ارتعاشات عمومی را ذکر کند -

 .ت موضعی را شناسائی نمایدمنابع مولد ارتعاشا -

 .مهمترین مخاطرات ناشی از ارتعاشات موضعی را بيان نماید -

 .دامنه ارتعاشات مضر را بيان کند -

 راههای پيشگيری از عوارض ناشی از ابزارهای ارتعاشی را تشریح نماید -

 

 چهارمجلسه 

 پرتوهای غیریونسازاهداف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :این بخش باید بتوانددانشجو پس از فراگيری 

 .طيف امواج الکترومغناطيسی را ترسيم نماید -

 .طول موج پرتوهای غير یونساز و محل استقرار آنها در طيف را تبيين نماید -

 .اهميت نور مرئی در محيط کار را توضيح دهد -

 .را بيان نماید آنها بين رابطه و دهد توضيح را نور مقدار و نور شدت –واحدهای اندازه گيری درخشندگی   -

 .روشهای محاسبه آنها را تشریح نماید و توضيح را تباین و جسم اندازه – درخشندگی –عوامل موثر در رویت اجسام نظير زاویه دید  -
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 .منابع طبيعی و مصنوعی روشنائی و خصوصيات هر یک را شرح دهد -

 .روشهای توزیع روشنائی را توضيح دهد -

 .روشنائی مناسب را فهرست نماید ویژگيهای یک سيستم -

 .اثرات ناشی از نور کم و زیاد در صنعت را تشریح نماید -

 .ویژگيهای پرتوهای مادون قرمز، منابع و مخاطرات آن را توضيح دهد -

 .اصول حفاظت در برابر پرتوهای مادون قرمز را شرح دهد -

 .دانواع پرتوهای ماوراء بنفش و منابع هر یک را مشخص نمای -

 .مهمترین مخاطرات پوستی و چشمی ناشی از پرتوهای ماوراء بنفش را تبيين نماید -

 .روشهای حفاظت در برابر پرتوهای ماوراء بنفش را فهرست نماید -

 

 پرتوهای یونسازاهداف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .آنها در طيف امواج الکترومغناطيسی را بيان کندماهيت پرتوهای یونساز و محل استقرار  -

 .دوز مجاز اشعه را تعریف کند -

 .انواع پرتوهای یونساز و مواد رادیواکتيو را شرح دهد -

 .مهمترین مخاطرات پزشکی پرتوهای یونساز را توضيح دهد -

 .روشهای حفاظت انسان در برابر مخاطرات این پرتوها را بيان کند -
 

 پنجمجلسه 

 استرسهای گرمائی و سرمائیدف کلی : ه
 اهداف ویژه

 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .راههای تطابق انسان با استرسهای گرمائی و سرمائی را توضيح دهد -

 .عوارض ناشی از کار در محيطهای گرم را تشریح نماید -

 .ذکر کند نحوه محاسبه و کاربرد آن راWBGTاستانداردهای مربوط به کار در محيطهای گرم نظير ،  -

 .راههای پيشگيری از عوارض ناشی از کار در محيطهای گرم را ليست کند -

 .مهمترین عوارض ناشی از کار در محيطهای سرد را فهرست نماید -

 در رابطه با هيپوترمی و طریقه مقابله با آن را توضيح دهد AGGIHاستانداردهای  -

 

 ششمجلسه 

 تغییرات فشار جویهدف کلی: 
 اهداف ویژه

 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .نحوه محاسبه فشار در ارتفاعات و در آب را توضيح دهد -

 .اثرات مستقيم و غيرمستقيم فشار را ليست کند -

 .نماید تفسير اثرات مکانيکی و اثرات مربوط به تغيير فشار نسبی گازهای تشکيل دهنده هوا را بر بدن -

 .راههای پيشگيری از اثرات سوء فشار هيپوباریک و هيپرباریک را تشریح نماید -
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 جریانهای الکتریکیهدف کلی:

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .شوک الکتریکی را تعریف کند -

 .عوامل موثر بر شوک الکتریکی را فهرست نماید -

 .س با جریانهای الکتریکی با شدت زیاد و ولتاژ باال را ذکر کندعوارض ناشی از تما -

 روشهای پيشگيری و درمان شوک الکتریکی را فهرست نماید -

 

 هفتمجلسه 

 تعریف و طبقه بندی عوامل شیمیائیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .مل شيميائی محيط کار را ذکر کندروشهای مختلف مطالعه و طبقه بندی عوا -

 

 شیمیائی ترکیب –عوامل شیمیائی هدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .جزئيات طبقه بندی عوامل شيميائی بر مبنای ترکيب شيميائی را با ذکر مثالهائی برای هردسته توضيح دهد -

 

 یزیکیف حالت –عوامل شیمیائی هدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .عوامل شيميائی را بر مبنای حالت فيزیکی طبقه بندی نماید -

 .آتروسول و هيدروسول را تعریف نماید -

 .نماید تعریف را اسپری و اسماگ –مه – دود –  فيوم –مفاهيمی نظير گاز و بخار، گرد و غبار  -

 

 فیزیولوژیکی اثرات –شیمیائی  عواملهدف کلی:

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .عوامل شيميائی را بر مبنای اثرات فيزیولوژیکی آنها طبقه بندی نماید -

 .محرکها را بر مبنای محل اثر، طبقه بندی و برای هر گروه مثالهائی ذکر کند -

 .یح نمایدمثالهائی برای هر گروه تشر انيسم اثر خفه کننده های ساده و شيميائی را با ذکرخفه کننده ها را طبقه بندی و مک -

 

 

 هشتمجلسه 

 تعریف سم شناسیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .سم شناسی شغلی و غير شغلی را تعریف و وجوه تشابه و اختالف آنها را تشریح نماید -
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 راههای جذب و متابولیسم و دفع مواد سمیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .تشریح نمایدرا  گوارشی( –پوستی  –تنفسی )راههای اصلی ورود مواد شيميائی به بدن از محيط کار  -

 .توضيح دهدنقش عوامل مختلف در ممانعت یا تسریع ورود آالینده ها به بدن را  -

 .صورت می گيرد را توضيح دهد نحوه متابوليسم مواد سمی و نوع واکنشهائی که بر روی هر دسته از مواد شيميائی -

 .نحوه انتشار مواد سمی در بدن و روشهای دفع آنها را بيان نماید -

 

 نهمجلسه 

 گرد و غبارهای معدنیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :باید بتواند دانشجو پس از فراگيری این بخش

 .گرد و غبارهای معدنی را طبقه بندی نماید -

 .انواع گرد و غبارهای مهم معدنی را بر شمرده، زیانهای آنها را فهرست نماید -

 .گرد و غبارهای معدنی فيبروژن و غير فيبروژن را نام ببرند -

 .مکانيسم و نحوه اثر هر گروه از گرد و غبارهای معدنی را توضيح دهد -

 .دهد توضيح را یک هر مخاطرات و آنها با تماس نحوه –انواع گرد و غبارهای معدنی مهم  -

 

 دهمجلسه 

 فلزات سمیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .ویژگيهای سمی برخی فلزات مهم نظير سرب و جيوه را تشریح کند -

 .ا این فلزات را بيان نمایدمنابع تماس و ویژگيهای مسموميت ب -

 .راههای پيشگيری از مسموميت با این فلزات را تشریح کند -

 

 یازدهمجلسه 

 و حشره کش ها سم شناسی آفت کشهاهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .آفت کشها را تعریف و تقسيم بندی نماید -

 .وميت با آفت کشها را ذکر کندراههای کلی پيشگيری از مسم -

 

 دوازدهمجلسه 

 هدف کلی: بیماری های بیولوژیکی ناشی از کار

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .آورنده فهرست نماید یا عامل بوجودagentانواع بيماریهای باکتریائی ویروسی، قارچی، ریکتزیائی و انگلی را با ذکر  -
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 .ی انتقال این بيماریها را تشریح کندروشها -

 بيماری های ناشی از عوامل باکتریایی ناشی از کار را بيان کند. -  

 عوامل ویروسی و قارچی ناشی از کار را شرح دهد. -  

 عوامل انگلی و ریکتزیایی ناشی از کار را تعریف و توضيح دهد. -  

 .تبيين نمایدراههای حفاظت و پيشگيری از این بيماریها را  - 

 

 سیزدهمجلسه 

 هدف کلی: شناخت بیماری های عصبی و بیماری های روحی روانی ناشی از کار

 اهداف ویژه

 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 آناتومی و فيزیولوژی دستگاه عصبی رو بشناسد.-

 عوامل ایجاد کننده شغلی نوروپاتی محيطی را بيان کند.-

 کننده شغلی آنسفالوپاتی حاد و مزمن را بداند.عوامل ایجاد -

 روش های تشخيص و پيشگيری از بيماری عصبی را بداند.-

 

 چهاردمجلسه 

 هدف کلی: بیماری های روحی روانی ناشی از کار

 اهداف ویژه

 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 تعریف استرس رو بيان نماید.-

 د.استرس شغلی را بيان نمای-

 انواع استرس های شغلی را برشمارد.-

 انواع بيماری های شایع روانی محيط کار را بداند.-

 عالئم استرس شغلی را برشمارد.-

 روش های مقابله با استرس و بيماری های روانی ناشی از کار از جهت فردی و مدیریتی را بداند.-

 

 پانزدهمجلسه 

 تأمین آب آشامیدنیهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .منابع تأمين آب بهداشتی در صنعت را فهرست نماید -

 .بيان کندرا مشروب آب رادیولوژیکی و شيميائی فيزیکو و فيزیکی – شيميائی –ویژگيهای ميکروبی  -

ا تبيين سبت تعداد کارگران رندستگاههای آبسرد کن به  تعداد و زنيا مورد آب حجم آب دمای – –استانداردهائی نظير فاصله منابع آب از محل مصرف  -

 .نماید

 

 دفع مواد زائدهدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .مخاطرات ناشی از عدم دفع بهداشتی مواد زائد جامد و مایع را ليست کند -
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 اندن و غيره ذکر کندسوز –بازیابی  – کردن کمپوست –نظير دفن بهداشتی روشهای مختلف دفع بهداشتی مواد زائد جامد  -

 

 شانزدهمجلسه 

 بهداشت آشپزخانههدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .مایدن تشریح ار (توزیع –فرآوری – دستکاری – انبار در نگهداری –تهيه ) اصول کلی بهداشت مواد غذائی در مراحل مختلف -

 .اصول بهداشتی که کارکنان و پرسنل آشپزخانه باید با آن آشنا باشند را تبيين نماید -

 .ساختمان آشپزخانه مناسب از نظر کمی و کيفی را توضيح دهد -

 .چگونگی مقابله با حشرات و جوندگان ناقل بيماری در آشپزخانه را ذکر کند -

 

 تسهیالت بهداشتیهدف کلی: 

 ویژهاهداف 
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .تسهيالت بهداشتی در صنعت را ليست کند -

 .را ذکر کند (تراحتاتاق اس – رخت کن –  دستشوئی –توالت  –حمام  )استانداردهای کمی و کيفی در استفاده از تسهيالت بهداشتی  -

 

 هفدهمجلسه 

 و آشنایی با معاینات پزشکی در صنعت و عوارض ناشی از کاراصول کلی پیشگیری از بیماریها هدف کلی: 

 اهداف ویژه
 

 :دانشجو پس از فراگيری این بخش باید بتواند

 .روشهای مختلف پيشگيری از عوارض شغلی را ليست نماید -

 .روش جانشين سازی را با ذکر مثالهائی تشریح نماید -

 .روش جداسازی را توضيح دهد -

 .ردن را بعنوان یک اصل پيشگيری تشریح نمایدمحصور و سربسته ک -

 .روشهای تهویه موضعی و عمومی را با ذکر محاسبات و فرمولهای مربوطه بيان نماید -

 .تقسيم بندی وسائل حفاظتی دستگاه تنفسی و نحوه عمل هر یک را تشریح نماید -

 .دهدنقش معاینات پزشکی را در پيشگيری از بيماریها و عوارض شغلی توضيح  -

 

 تدریس -روش آموزش

 :روش تدریس در کالس به صورت ترکيبی و شامل موارد زیر می باشد

 :سخنرانی 

ندارد سازی سات استاهای مصوب و تصميمات اخذ شده در جل از این روش جهت ارائه مطالب اصلی و مفاهيم نظری اصول بهداشت حرفه ای طبق سرفصل

 .طرح دروس استفاده می شود

 : پرسش و پاسخ 

صورت  جلسات و به ر ابتدایدعينی از این روش به صورت منظم  به منظور تثبيت مطالب آموزش داده شده، مرور مطالب و آشنایی دانشجویان با مثال های

 .این روش استفاده می گردد موردی در بين سخنرانی از

 سمينار کالسی جهت دانشجویان با مشارکت آنها در ارائه دروس

 : وسایل آموزشی
 )پاور پوینت( Officeنرم افزار  –اورهد  –ویدیو پروژکتور 
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 سنجش و ارزشیابی
 

 توضيحات نمره مواد امتحانی

 به صورت تشریحی 3 ميان ترم

پروژه و سواالت کالسی و 

 سيمنار کالسی
4 

ی احرفه  داشتدانشجو بتواند یک پروژه کامل یا سمينار در رابطه با کاربرد اصول به

 ا ارائه نماید.در محيط کار ر

 به صورت تشریحی 13 پایان ترم

 

 منابع:
 مهندس و چوبينه ليرضاع دکتر آقایان تأليف –شيراز  نتشارات دانشگاه علوم پزشکیا – 83زمستان –اول  چاپ –دوم ویرایش –کليات بهداشت حرفه ای 

 ارقامی شيرازه خانم و اميرزاده فرید

 1375 تهران دانشگاه انتشارات –نایی ثين دکتر غالمحس٢و 1جلد  -سم شناسی صنعتی-

 دایره المعارف ایمنی و بهداشت شغلی -
 وم .دنژاد و مسعود مصطفایی؛ جلد اول و اشااهلل عقيلیکار و بيماریهای شغلی ، مطب -

 اسماعيل دل پيشه –مهندس حلم سرشت -بهداشت کار-

 )طب کار( دکتر صمد قضائیبيماری های ناشی از کار-
 -Environmental and Occupational Medicine (ROM) 

   

 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو
 حضور و غياب در کالس نمره دارد.

لحاظ  عاليت کالسینمره ف تاریخ ارائه سمينار دانشجویان تا حداکثر جلسه سوم مشخص خواهد شد. دانشجویانی که در کالس پرسش و پاسخ داشته باشند

 جو بایستی در ساعت مقرر در کالس حضور داشته باشد و نظم کالس را رعایت نماید.خواهد شد. دانش

 

 

 

 

 دانشکده: EDOسئولنام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای م               نام و امضای مدرس:         

 دکتر هیوا حسینی     دکتر مسعود قنبری                             دکتر محمد مهدی سرمدی    

 

 یخ ارسال :تار                             تاریخ ارسال:           تاریخ تحویل:                          

1٢/11/94 
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 تدریس درس کلیات بهداشت حرفه ایجدول زمانبندی 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

حوادث -ليت های بهداشت حرفه ایاهداف و دامنه فعا ٢1/11/94 1

 ناشی از کار

 

 دکتر سرمدی

عوامل -تعریف و طبقه بندی عوامل زیان آور محيط کار ٢8/11/94 ٢

 فيزیکی صدا
 

 دکتر سرمدی

 ارتعاشات موضعی و عمومی 94/5/1٢ 3

 
 

 دکتر سرمدی

 پرتوهای غير یونساز و یونساز 94/1٢/1٢ 4

 

 دکتر سرمدی

5 19/1٢/94 
 

 دکتر سرمدی ی گرمایی و سرماییاسترس ها

6 ٢6/1٢/94 
 

 دکتر سرمدی  ریان های الکتریکیج -تغييرات فشار جوی

-یترکيب شيميای-تعریف و طبقه بندی عوامل شيميایی 18/1/95 7

 ثرات فيزیولوژیکیا-حالت فيزیکی

 دکتر سرمدی

تابوليسم و دفع مراه های جذب -تعریف سم شناسی   ٢5/1/95 8

 مواد سمی

 تر سرمدیدک

9 1/٢/95 
 

 یوی ناشی از کاربيماری های ر-گرد و غبارهای معدنی

 )امتحان ميان ترم(

 دکتر سرمدی

10 8/٢/95 
 

 فلزات سمی)مسموميت های ناشی از فلزات(
 

 دکتر سرمدی

 شره کش ها و آفت کش هاح-سم شناسی 95/٢/15 11

 

 دکتر سرمدی

1٢٢/٢ ٢/95 
 

  کارهای بيولوژیکی ناشی از بيماری 
 

 دکتر سرمدی

13 ٢9/٢/95 
 

 دکتر سرمدی عصبی ناشی از کاربيماری های 

 دکتر سرمدی بيماری های روحی و روانی ناشی از کار 5/3/95 14

15 
 

 دکتر سرمدی فع مواد زایدد -تأمين آب آشاميدنی 3/95/1٢

16 19/3/95 
 

 دکتر سرمدی  تسهيالت بهداشتی –بهداشت آشپزخانه 

17 ٢6/3/95 
 

 کلی پيشگيری از بيماری ها و عوارض ناشی از اصول 

 کار و آشنایی با معاینات پزشکی در صنعت

 دکتر سرمدی
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