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 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی پنجمدانشجویان ترم  مخاطبان:                                                                      ایبهداشت حرفه عنوان درس:

 10تا  8ها شنبهسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                         واحد نظری                                                      2 تعدادواحد:

 ایگوزلو استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفهفرامرز قره مدرس:              98-97، نیمسال دوم 12تا  10ها ساعت شنبهچهارزمان ارائه درس: 

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 کاری هایمحیط و کارگران بهداشتی مشکالت و سائلم با آشنایی

 

 هداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ایدامنه عمل بهداشت حرفهو اهداف  ،مفاهیم ،تعاریفآشنایی با  -1

 های شغلیآشنایی با کلیات بیماری -2

 ی شغلی ریوی و پوستیهاآشنایی با بیماری -3

 های ناشی از کاری و سرطانهای عفونیشغلآشنایی با بیماری -4

 آور محیط کار )صدا(آشنایی با عوامل زیان -5

 آور محیط کار )ارتعاش و روشنایی(آشنایی با عوامل زیان -6

 آور محیط کار )شرایط جوی نامناسب(آشنایی با عوامل زیان -7

 شناسی صنعتیآشنایی با مقدمات سم -8

 شناسی صنعتیآشنایی با کلیات سم -9

 شنایی با سموم کشاورزی و صنعتیآ -10

 1آور در محیط کار گیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهآشنایی با روش -11

 2آور در محیط کار گیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهآشنایی با روش -12

 های آنآشنایی با مفاهیم ایمنی و حوادث شغلی و شاخص -13

 رسی و پیشگیری حوادث شغلیهای برآشنایی با روش -14

 آشنایی با کلیات ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( -15

 آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار -16

 آشنایی با عوامل روانی ناشی از کار -17

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 هدف کلی جلسه اول:

 ایدامنه عمل بهداشت حرفهو  اهداف ،مفاهیم ،تعاریفآشنایی با  -1

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 ایآشنایی با تعاریف بهداشت حرفه -1-1

 ایآشنایی با اهداف علم بهداشت حرفه -1-2

 ایحرفهآشنایی با تاریخچه مختصری از بهداشت  -1-3

 آورآشنایی با مراحل اصلی کنترل عوامل زیان -1-4

 آور محیط کارانامل زیوعبندی تقسیمآشنایی با  -1-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. ایبهداشت حرفهمختلف تعاریف  -1-1

 را شرح دهد. ایاهداف علم بهداشت حرفه -1-2

 را توضیح دهد. ایتاریخچه مختصری از بهداشت حرفه -1-3

 را بیان نماید. آورمراحل اصلی کنترل عوامل زیان -1-4

 کند. بندیتقسیمرا  محیط کارآور عوامل زیان -1-5

 

 :دومهدف کلی جلسه 
 های شغلیآشنایی با کلیات بیماری -2

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 های شغلیآشنایی با تعریف بیماری -2-1

 های شغلیآشنایی با اهمیت بیماری -2-2

 آشنایی با مفهوم مدت مسئولیت با ذکر مثال -2-3
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 زاهای شعلی براساس عامل بیماریبندی بیماریآشنایی با تقسیم -2-4

 

 :سومهدف کلی جلسه 
 های شغلی ریوی و پوستیآشنایی با بیماری -3

 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 های پوستی ناشی از کاربندی بیماریآشنایی با دسته -3-1

 های مهم محیط کارآشنایی با آلرژن -3-2

 در معرض های ریوی آلرژیک با ذکر مشاغلآشنایی با بیماری -3-3

 های ریوی ناشی از گرد و غبار معدنیآشنایی با بیماری -3-4

 های سیلیکوزیس و آزبستوزیسهای تشخیص بیماریآشنایی با عالیم، سیر بیماری و روش -3-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بندی کند.را دسته های پوستی ناشی از کاربیماری -3-1

 ا بیان کند.ر های مهم محیط کارآلرژن -3-2

 شرح دهد. با ذکر مشاغل در معرضرا های ریوی آلرژیک بیماری -3-3

 را توضیح دهد. های ریوی ناشی از گرد و غبار معدنیبیماری -3-4

 را بیان نماید. های سیلیکوزیس و آزبستوزیسهای تشخیص بیماریعالیم، سیر بیماری و روش -3-5

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 های ناشی از کارشغلی و سرطان های عفونیماریآشنایی با بی -4

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 های عفونی شغلی با ذکر مشاغل در معرضآشنایی با مهمترین بیماری -4-1

 های کاریدر محیط زانبندی انواع مواد سرطاآشنایی با طبقه -4-2

 های شغلیآشنایی با فهرست مشاغل در معرض سرطان -4-3

 های شغلیهای پیشگیری از سرطانها و روشیی با ویژگیآشنا -4-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 برشمارد. با ذکر مشاغل در معرض را های عفونی شغلیمهمترین بیماری -4-1

 بیان کند. های کاریدر محیطرا زا نبندی انواع مواد سرطاطبقه نحوه -4-2

 را توضیح دهید. های شغلیسرطانخطر مشاغل در معرض  -4-3

 را بیان نمایید. های شغلیهای پیشگیری از سرطانها و روشویژگی -4-4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 
 آور محیط کار )صدا(آشنایی با عوامل زیان -5

 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 یآشنایی با تعریف سرو صدا از دیدگاه فیزیک و فیزیولوژ -5-1

 نی صدارساآشنایی با معیارهای آسیب -5-2

 های مختلفنحوه رسم منحنی حساسیت گوش در فرکانسآشنایی با  -5-3

 های بررسی صدا در محیط کار آشنایی با انواع روش -5-4

 مقایسه میزان مجاز صدا در ایران با سایر کشورها -5-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف کنید. از دیدگاه فیزیک و فیزیولوژی را سرو صدا -5-1

 را نام ببرید. رسانی صدامعیارهای آسیب -5-2

 بیان کنید. های مختلفدر فرکانسرا نحوه رسم منحنی حساسیت گوش  -5-3

 شرح دهید.در محیط کار را های بررسی صدا انواع روش -5-4

 مقایسه نمایید در ایران با سایر کشورهارا میزان مجاز صدا  -5-5

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 آور محیط کار )ارتعاش و روشنایی(امل زیانآشنایی با عو -6

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 های انتقال ارتعاش به بدن در محیط کارروشآشنایی با   -6-1

 رسانی ارتعاشآشنایی با معیارهای آسیب -6-2
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 های مربوطهمحاسبه حد مجاز ارتعاش از منحنی -6-3

 شهای ناشی از ارتعاآشنایی با عوارض و بیماری -6-4

 های مؤثر در ارزیابی روشنایی محیط کارآشنایی با کمیت-6-5

 آشنایی با شرایط روشنایی مطلوب -6-6

 آشنایی با تأثیرات روشنایی نامناسب در محیط کار -6-7

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 شرح دهد. در محیط کاررا های انتقال ارتعاش به بدن روش  -6-1

 را فهرست نماید. ارتعاشرسانی ارهای آسیبمعی -6-2

 های مربوطه محاسبه کند.حد مجاز ارتعاش را از منحنی -6-3

 های ناشی از ارتعاش را بیان کند.عوارض و بیماری -6-4

 های مؤثر را در ارزیابی روشنایی محیط کار توضیح دهد.کمیت -6-5

 شرایط روشنایی مطلوب را بیان نماید. -6-6

 ا تبیین کند.اسب در محیط کار ریرات روشنایی نامنتأث -6-7

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 آور محیط کار )شرایط جوی نامناسب(آشنایی با عوامل زیان -7

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 آشنایی با معادله تعادل حرارتی در بدن انسان -7-1

 های کاریآشنایی با عوامل مؤثر در شرایط جوی محیط -7-2

 های گرم و سرداز کار در محیط ایی با عوارض ناشیآشن -7-3

 های ارزیابی شرایط جوی محیط کارآشنایی با انواع شاخص -7-4

 فشار و پرفشارهای کمآشنایی با عوارض ناشی از کار در محیط -7-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. معادله تعادل حرارتی در بدن انسان -7-1

 های کاری را توضیح دهد.محیط مؤثر در شرایط جویعوامل  -7-2

 های گرم و سرد را شرح دهد.عوارض ناشی از کار در محیط -7-3

 های ارزیابی شرایط جوی محیط کار را بیان نماید.انواع شاخص -7-4

 فشار و پرفشار را توصیف کند.های کمعوارض ناشی از کار در محیط -7-5

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 شناسی صنعتینایی با مقدمات سمآش -8

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 شناسی صنعتی در محیط کارآشنایی با کاربردهای علم سم -8-1

 آشنایی با مسمومیت حاد و مزمن   -8-2

 آشنایی با مسمومیت عمومی و موضعی -8-3

 ها برحسب حالت فیزیکیبندی آالیندهآشنایی با طبقه -8-4

 ای ورود سم به بدنهآشنایی با راه -8-5

 های شغلیهای مسمومیتآشنایی با ویژگی -8-6

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 شناسی صنعتی را در محیط کار بیان کند.کاربردهای علم سم -8-1

 مسمومیت حاد و مزمن را تعریف کند.   -8-2

 مسمومیت عمومی و موضعی را تعریف نماید. -8-3

 دی کند.نبالت فیزیکی طبقهها را برحسب حآالینده -8-4

 های ورود سم به بدن را بیان کند.مهمترین راه -8-5

 های شغلی را شرح دهد.های مسمومیتویژگی -8-6

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

 شناسی صنعتیآشنایی با کلیات سم -9

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 ( و کاربرد آنLD50آشنایی با تعریف واحد دوز کشنده ) -9-1

 (OELتماس شغلی )نایی با مفهوم حد آش -9-2
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 ( TLVآشنایی با مفهوم حد آستانه ) -9-3

 در شرایط مختلف TWAمحاسبه  -9-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. آن هایو کاربردتعریف ( LD50واحد دوز کشنده ) -9-1

 را شرح دهد. (OELمفهوم حد تماس شغلی ) -9-2

 د.( را توضیح دهTLV)مفهوم حد آستانه  -9-3

9-4- TWA .را در شرایط مختلف محاسبه نماید 

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با سموم کشاورزی و صنعتی -10

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 بندی سموم کشاورزیطبقه آشنایی با -10-1

 م آرگانوفسفرهآشنایی با عوارض مسمومیت با سمو -10-2

 یکبا آرسن اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-3

 سرببا  اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-4

 یوهجبا  اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-5

 بنزنبا  اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-6

 نزنمشتقات هالوژنه ببا  اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-7

 سولفایدکربن دی با  اد و مزمنح آشنایی با آثار مسمومیت -10-8

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. بندیطبقهرا  سموم کشاورزی -10-1

 دهد. حوضیترا  م آرگانوفسفرهعوارض مسمومیت با سمو -10-2

 ح دهد.را شر با آرسنیک اد و مزمنح آثار مسمومیت -10-3

 را بیان کند. سرببا  اد و مزمنح آثار مسمومیت -10-4

 را توضیح دهد. یوهجبا  اد و مزمنح تآثار مسمومی -10-5

 را شرح دهد. بنزنبا  اد و مزمنح آثار مسمومیت -10-6

 را بیان نماید. نزنمشتقات هالوژنه ببا  اد و مزمنح آثار مسمومیت -10-7

 را توضیح دهد. کربن دی سولفایدبا  اد و مزمنح آثار مسمومیت -10-8

 

 :یازدهمهدف کلی جلسه 

 1ار آور در محیط کگیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهآشنایی با روش -11

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 برداری از هواآشنایی با اصول نمونه -11-1

 برداریدار نمونهآشنایی با وسایل سنجش در م -11-2

 و تر های خشککنندهآشنایی با کاربرد جمع -11-3

 صخه مشدماسب برای یک کننده منانتخاب جمعا -11-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. برداری از هوااصول نمونه -11-1

 یح دهد.ضرا تو برداریدار نمونهوسایل سنجش در م -11-2

 را شرح دهد. و تر های خشککنندهکاربرد جمع -11-3

 پیشنهاد نماید. سبکننده مناجمع، یک صخده مشمابرای یک  -11-4

 

 :ازدهمدوهدف کلی جلسه 
 2آور در محیط کار گیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهآشنایی با روش -12

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 آشنایی با کاربرد ابزار قرائت مستقیم -12-1

 صخماده مشآوری برای یک جمعآشنایی با نحوه انتخاب روش  -12-2

 هاهای آنالیز نمونهآشنایی با انواع روش -12-3

 های مهندسی کنترل آلودگیبا روش آشنایی -12-4

 کنترل آلودگی مدیریتیهای با روش آشنایی -12-5
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 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ح دهد.را شر کاربرد ابزار قرائت مستقیم -2-1

 مناسب انتخاب نماید. آوریجمعروش ، صخماده مشبرای یک  -12-2

 یان کند.را ب هاهای آنالیز نمونهانواع روش -12-3

 را توضیح دهد. های مهندسی کنترل آلودگیروش -12-4

 را شرح دهد. کنترل آلودگی مدیریتیهای روش -12-5

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 های آنی و حوادث شغلی و شاخصآشنایی با مفاهیم ایمن -13

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 ایمنی و حادثه ناشی از کارتعاریف آشنایی با  -13-1

 های مستقیم و غیرمستقیم حوادث ناشی از کارآشنایی با هزینه -13-2

 لل بروز حوادث شغلیآشنایی با ع -13-3

 آشنایی با مهمترین اعمال و شرایط ناایمن در محیط کار -13-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند. ایمنی و حادثه ناشی از کار -13-1

 را بیان کند. مستقیم حوادث ناشی از کارهای مستقیم و غیرهزینه -13-2

 را توضیح دهد. لل بروز حوادث شغلیع -13-3

 را برشمرد. مهمترین اعمال و شرایط ناایمن در محیط کار -13-4

 

 :مدهچهارهدف کلی جلسه 
 های بررسی و پیشگیری حوادث شغلیآشنایی با روش -14

 

 :مدهچهاراهداف ویژه جلسه 
 (Fr) حاسبه ضریب تکرار حادثهآشنایی با نحوه م -14-1

 (Sr) آشنایی با نحوه محاسبه ضریب شدت حادثه -14-2

 Srو  Frرد یی با کاربآشنا -14-3

 های بازرسی محیط کارآشنایی با روش -14-4

 های کلی پیشگیری از حوادث شغلیآشنایی با روش -14-5

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان کند. (Fr) دثهنحوه محاسبه ضریب تکرار حا -14-1

 را شرح دهد. (Sr) نحوه محاسبه ضریب شدت حادثه -14-2

 را توضیح دهد. Srو  Frرد کارب -14-3

 را شرح دهد. های بازرسی محیط کارروش -14-4

 را بیان نماید. های کلی پیشگیری از حوادث شغلیروش -14-5

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 )مهندسی عوامل انسانی(ومی آشنایی با کلیات ارگون -15

 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 
 آشنایی با تعاریف و اهداف علم ارگونومی -15-1

 خچه علم ارگونومیآشنایی با تاری -15-2

 های ارزیابی ارگونومیکی در محیط کارشنایی با روشآ -15-3

  حیح حمل دستی بارنحوه صبا آشنایی  -15-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 و اهداف این علم را بیان کند. علم ارگونومیتلف خف میتعار -15-1

 را شرح دهد. خچه علم ارگونومیتاری -15-2

 .دهد حرا توضی های ارزیابی ارگونومیکی در محیط کارروش -15-3

  دهد.را شرح  حیح حمل دستی بارنحوه ص -15-4

 

 :دهمشانزهدف کلی جلسه 

 ناشی از کار آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی -16
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                                                                              دکتر مسعود قنبرینام و امضای مدیر گروه:                                                    گوزلورامرز قرهفر دکتنام و امضای مدرس: 

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOئولنام و امضای مس

 

 تاریخ ارسال :                         تاریخ ارسال:                                                                         تاریخ تحویل:                     

 

 :دهمشانزاهداف ویژه جلسه 

 ناشی از کارکلتی عضالنی ساهای لل بیماریآشنایی با ع -16-1

 ناشی از کارهای اسکلتی عضالنی انواع بیماریآشنایی با  -16-2

 غلیش یردهاآشنایی با کمرد -16-3

 ناشی از عوامل ارگونومیکیهای های پیشگیری از بیماریآشنایی با راه -16-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد. ناشی از کارکلتی عضالنی ساهای لل بیماریع -16-1

 را بیان نماید. ناشی از کارهای اسکلتی عضالنی انواع بیماری -16-2

 را شرح دهد. غلیش یردهاکمرد -16-3

 کند.را بیان  ناشی از عوامل ارگونومیکیهای های پیشگیری از بیماریراه -16-4

 

 :همهفدهدف کلی جلسه 

 ی از کارآشنایی با عوامل روانی ناش -17

 

 :دهمهفاهداف ویژه جلسه 

 یی با عوامل روانی ناشی از کارآشنا -17-1

 لیغهای شاسترسآشنایی با  -17-2

 یری از آنگهای پیشو راه آشنایی با فرسودگی شغلی -17-3

 شغلی رضایتایجاد آشنایی با عوامل  -17-4

 

 :ایان دانشجو قادر باشددر پ

 ح دهد.را توضی عوامل روانی ناشی از کار -17-1

 را شرح دهد. لیغهای شاسترس -17-2

 های پیشگیری از آن را بیان نماید.و راه فرسودگی شغلیمفهوم  -17-3

 .توضیح دهدرا  شغلی رضایتایجاد عوامل  -17-4

 

 منابع:

 رید امیرزاده و شیرازه ارقامیای. علیرضا چوبینه، فکلیات بهداشت حرفه -1

 .مدی، کوهپایی و الهیاریج علیمحای. آرام تیرگر، ایررفهحبهداشت  -2
3. Encyclopedia of Occupational \Health and Safety (ILO). Latest Ed. 

 

 روش تدریس:

 ، پرسش و پاسخ، ارایه سمینار pptهای آموزشی به صورت استفاده از سخنرانی، ارایه فایل

 

 :وسایل آموزشی

 افزار پاورپوینت.ماژیک، وایت بورد، ویدیو پروژکتور و نرم

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

 12-10 27/1/98 30 به صورت کتبی ترم آزمون میان 

 30/10 11/4/98 50 به صورت کتبی آزمون پایان ترم

   5 به روش حضور و غیاب شفاهی حضور فعال در کالس

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 درصد از نمره کل 5ترجمه:  -1

 درصد از نمره کل 10ارایه سمینار:  -2
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 ایبهداشت حرفه بندی درسجدول زمان

                  98-97، نیمسال دوم 12تا  10ها ساعت شنبهچهار :روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه              یختار جلسه

1 17/11/97 
 

 گوزلوفرامرز قره ایدامنه عمل بهداشت حرفهو اهداف  ،مفاهیم ،تعاریفآشنایی با 

2 24/11/97 
 

 گوزلوفرامرز قره های شغلیآشنایی با کلیات بیماری

 گوزلوفرامرز قره ی شغلی ریوی و پوستیهاآشنایی با بیماری 1/12/97 3

 های ناشی از کارو سرطانی های عفونیشغلآشنایی با بیماری 8/12/97 4
 

 گوزلوفرامرز قره

 گوزلوفرامرز قره آور محیط کار )صدا(آشنایی با عوامل زیان 15/12/97 5

 گوزلوفرامرز قره آور محیط کار )ارتعاش و روشنایی(آشنایی با عوامل زیان 22/12/97 6

 گوزلوفرامرز قره (آور محیط کار )شرایط جوی نامناسبآشنایی با عوامل زیان 14/1/98 7

 گوزلوفرامرز قره شناسی صنعتیآشنایی با مقدمات سم 21/1/98 8

 گوزلوفرامرز قره آزمون میان ترم 27/1/98 -

 گوزلوفرامرز قره شناسی صنعتیآشنایی با کلیات سم 28/1/98 9

 گوزلوفرامرز قره شنایی با سموم کشاورزی و صنعتیآ 4/2/98 10

 1آور در محیط کار گیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهی با روشآشنای 11/2/98 11
 

 گوزلوفرامرز قره

 گوزلوفرامرز قره 2آور در محیط کار گیری و ارزشیابی عوامل زیانهای اندازهآشنایی با روش 18/2/98 12

 وزلوگفرامرز قره های آنآشنایی با مفاهیم ایمنی و حوادث شغلی و شاخص 25/2/98 13

 گوزلوفرامرز قره رسی و پیشگیری حوادث شغلیهای برآشنایی با روش 1/3/98 14

 آشنایی با کلیات ارگونومی )مهندسی عوامل انسانی( 8/3/98 15
 

 گوزلوفرامرز قره

 گوزلوفرامرز قره آشنایی با اختالالت اسکلتی عضالنی ناشی از کار 15/3/98 16

 گوزلوفرامرز قره روانی ناشی از کار آشنایی با عوامل 22/3/98 17

 


