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تبثیش هْاد ؽیویبیی ّ عوْم آفت کؼ ثش عالهت اًغبى ، ایوٌی کبس آؽٌبیی داًؾجْیبى ثب  هدف کلی درس :

 ثب هْاد ؽیویبیی ّ ساٍ ُبی کٌتشل هْاد ؽیویبیی صیبى آّس ّ خطشًبک
  
 یک هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه ا

 

، اًْاع  هفبُین ّ تؼبسیف ، ؽبخَ ُبی هختلف عن ؽٌبعی تؾشیخ ػٌْاى دسط، هقذهَ ؽبهل  -1

 هغوْهیت

، طجقَ ثٌذی  فشم دادُبی ایوٌی هْاد ، صیبى ُبی ًبؽی اص ػْاهل ؽیویبییسیخجَ عن ؽٌبعی ، تب -2

 ػْاهل ؽیویبیی صیبى آّس
شکیجبت ؽیویبیی ثَ ثذى ، عشًْؽت تشکیجبت ؽیویبیی دس آالیٌذٍ ُبی ؽیویبیی ُْا ، ساٍ ُبی ّسّد ت  – 3

 ثذى ،

ُب ، عبصهبى ُبی ثیي الوللی ، اًْاع اعتبًذاسد ُبداعتبًذاس  -4  
 ًیکل ، کجبلت ، تْلْئي ، تشکیجبت آًیلیي ، ًّیل کلشیذ،  عوْم صٌؼتی ، توبط ُب ؽغلی ، -1

 عوْم آفت کؼ ثَ ثذى ، عوْم گیبُی تشکیجبت آفت کؼ، طجقَ ثٌذی عوْم آفت کؼ، ساٍ ُبی ّسّد -6

 عوْم اسگبًْ کلشٍ ، عوْم اسگبًْ فغفشٍ ، عوْم کبسثبهبت  -7

 ، ثشچغت صدى ، اًجبسداسی ، تخلیَ هْاد ؽیویبیی صائذ تجِیضات ایوٌی دس آصهبیؾگبٍ -8
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

هفبُین ّ تؼبسیف ، ؽبخَ ُبی هختلف عن ؽٌبعی ،  تؾشیخ ػٌْاى دسط، هقذهَ ؽبهل هدف کلی جلسه اول:

  اًْاع هغوْهیت
 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 اُویت سػبیت اصْل ایوٌی دس دیي کبس ثب تشکیجبت ؽیویبیی هختلف دس آصهبیؾگبٍ سا ؽشح دُذ. -9-9

 اًغبى ؽشح دُذ.عویت ادتوبلی  تشکیجبت ؽیویبیی هْسد اعتفبدٍ دس آصهبیؾگبٍ سا ثشای  -9-9-9

 تبثیشات آًذعتَ اص تشکیجبت ؽیویبیی سا کَ عن تلقی هیؾًْذ ، ثش سّی اًغبى ؽشح دُذ. -9-9-2

 عن ؽٌبعی سا تؼشیف کٌذ. -9-2

 ؽبخَ ُبی هختلف ؽن ؽٌبعی سا ًبم ثجشد. -9-3

 اُذاف ّ کبسثشد ُشیک اص ؽبخَ ُبی عن ؽٌبعی سا ؽشح دُذ. -9-3-9

 استجبط غز، داسّ ّ عن سا ثشاعبط دص ؽشح دُذ. -9-4

 سا اص ُوذیگش هتوبیض کٌذ. Poisonّ عوْم دعت عبص اًغبى  Toxinعوْم طجیؼی  -9-1

 هغوْهیت سا تؼشیف کٌذ.  -9-6

 تفبّت هغوْهیت دبد ّ هضهي سا ثیبى کٌذ. -9-6-9

 اًْاع هغوْهیت ُب سا ًبم ثجشد. -9-6-2

 

 

 

 

 

 



 ؽی اص ػْاهل ؽیویبییتبسیخجَ عن ؽٌبعی ، فشم دادُبی ایوٌی هْاد ، صیبى ُبی ًب :دوم  هدف کلی جلسه 

 ، طجقَ ثٌذی ػْاهل ؽیویبیی صیبى آّس
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تبسیخجَ اعتفبدٍ اًغبى اص عوْم گیبُی ّ هؼذًی سا ؽشح دُذ.   - 9- 2

شح سا ؽ Co2 , Co , So2قذهت اعتفبدٍ اص تٌجبکْ ، تشکیجبت اسعٌیکی ّ تشکیجبتی ًظیش    - 9 – 9- 2

 دُذ.

قذهت اعتفبدٍ اص عوْم گیبُی ّ هؼذًی سا دس هجبسصٍ ثب آفبت ثِذاؽتی ّ صساػی دس دًیب سا  - 2 – 9- 2

 ؽشح دُذ.

 سا تْضیخ دُذ. MSDSاُویت ّ کبسثشد فشم ُبی   – 2 – 2

 سا تْضیخ دُذ.  MSDSثخؼ ُبی هختلف فشم ُبی  -2-9– 2

 ثجشد. صیبى ُبی ًبؽی اص ػْاهل ؽیویبیی سا ًبم -3 – 2

 خبصیت خْسًذگی سا تْضیخ دُذ. -3-9 – 2

 خبصیت عوی سا تْضیخ دُذ.   -3-2- 2

 خبصیت تذشیک کٌٌذگی سا تْضیخ دُذ. -3-3 – 2

 خبصیت دغبعیت صایی سا تْضیخ دُذ.   -2-3-4 

 خبصیت عشطبى صایی سا تْضیخ دُذ.   -2-3-1 

 ػْاهل ؽیویبیی سا ثش اعبط هٌؾب ًبم ثجشد.     -2 –2

 ػْاهل ؽیویبیی عٌتتیک سا تْضیخ دُذ.    -2-2-9

 ػْاهل ؽیویبیی عٌتتیک سا ثش اعبط هٌؾب تْضیخ دُذ.    -2-2-2

 ساٍ ُبی جزة تشکیجبت ؽیویبیی  سا تْعظ جبًذاساى تْضیخ دُذ.   -2-2

 هغوْهیت ًبؽی اص تشکیجبت ؽیویبیی  سا ثش اعبط ساٍ توبط ّ جزة هْاد ؽیویبیی تْضیخ دُذ. -9 -2-2

 

آالیٌذٍ ُبی ؽیویبیی ُْا ، ساٍ ُبی ّسّد تشکیجبت ؽیویبیی ثَ ثذى ، عشًْؽت  :سوم  هدف کلی جلسه 

 تشکیجبت ؽیویبیی دس ثذى
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 خصْصیبت فیضیکی آالیٌذٍ ُبی ُْا سا ؽشح دُذ. -3-9

ْا ؽبهل گبص ، هَ ، آئشّعل ، دّد ، گشد ّ غجبس ّ داًؾجْ ثتْاًذ اؽکبل هختلف آالیٌذٍ ُبی ُ -3-9-9

 ثخشا سا تْضیخ دُذ.

 آالیٌذٍ ُبی ُْا سا ؽشح دُذ.ؽیویبیی خصْصیبت  -3-2

 آالیٌذٍ ُبی ؽیویبیی آلی ّ هؼذًی سا ثب رکش هثبل تْضیخ دُذ. -3-2-9

 ساٍ ُبی ّسّد عن ثَ ثذى سا تْضیخ دُذ. -3-3

 ثذى تْضیخ دُذ.عشًْؽت تشکیجبت ؽیویبیی سا دس  -3-4

  هشادل هختلف اص جزة تب هغوْهیت سا تْضیخ دُذ. -3-4-9

 هیضاى هغوْهیت سا ثش اعبط ساٍ ّسّد ثَ ثذى تْضیخ دُذ. -3-4-2

 عشًْؽت هْاد اعتٌؾبق ؽذٍ سا دس ثذى تْضیخ دُذ. -3-1

 

 اعتبًذاسدُب ، عبصهبى ُبی ثیي الوللی ، اًْاع اعتبًذاسد ُب :چهارم هدف کلی جلسه 

 
 :چهارم اهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 اعتبًذاسد سا تؼشیف کٌذ. -4-9

 .هشادل هختلف اعتبًذاسد عبصی سا ؽشح دُذ -4-2

 عبصهبى ُبی هلی کؾْس ُب ّ عبصهبى ُبی ثیي الوللی سا تؾشیخ کٌذ. -4-3

4-3-9- IUPAC .سا تْضیخ دُذ 

4-3-2- ANSI .سا تْضیخ دُذ 

4-3-3- AOAC .سا تْضیخ دُذ 



4-3-4- BSI .سا تْضیخ دُذ 

 4-3-1- ISO .سا تْضیخ دُذ 

 اًْاع اعتبًذاسد ُب سا ًبم ثجشد. -4-4

4-4-9- M.A.C. .سا تْضیخ دُذ 

4-4-2- T.L.V. .سا تْضیخ دُذ 

4-4-3- A.D.I .سا تْضیخ دُذ 

4-4-4- LD50  .سا تْضیخ دُذ 

4-4-1- LC50  .سا تْضیخ دُذ 

عوْم صٌؼتی ، توبط ُب ؽغلی ، ًیکل ، کجبلت ، تْلْئي ، تشکیجبت آًیلیي ، ًّیل  :مپنچ هدف کلی جلسه 

 کلشیذ، 
 :مپنج اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 توبط اًغبى ُب سا ثب ًیکل دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-9

 اعتبًذاسد ُبی کشثًْیل ًیکل ساتْضیخ دُذ.  -1-9-9

 ًیکل سا تْضیخ دُذ. ثب توبط ػْاسض ًبؽی اص -1-9-2

 توبط اًغبى ُب سا ثب تْلْئي دی ایضّ عیبًیذ  دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-2

 دُذ.سا تْضیخ تْلْئي دی ایضّ عیبًیذ   ػْاسض ًبؽی اص توبط ثب -1-2-9

 توبط اًغبى ُب سا ثب ُیذسّکشثي ُبی کلشٍ دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-3

 ػْاسض ًبؽی اص توبط ثب ُیذسّکشثي ُبی کلشٍ سا دس صٌبیغ تْضیخ دُذ. -1-3-9

 توبط اًغبى ُب سا ثب تشکیجبت آًیلیي دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-4

 ػْاسض ًبؽی اص توبط ثب  تشکیجبت آًیلیي سا دس صٌبیغ تْضیخ دُذ. -1-4-9

 توبط اًغبى ُب سا ثب  ًّیل کلشیذ دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-1

 ساٍ ُبی جزة ًّیل کلشیذ سا تْضیخ دُذد. -1-1-9

 ثیوبسی ُبی ًبؽی اص ًّیل کلشیذ سا تْضیخ دُذ. -1-1-2

 هتبثْلیغن ًّیل کلشیذ سا دس ثذى تْضیخ دُذ. -1-1-3

 توبط اًغبى ُب سا ثب  کبدهیْم دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-6

 ساٍ ُبی جزة کبدهیْم سا تْضیخ دُذ. -1-6-9

 اص کبدهیْم سا تْضیخ دُذ. ثیوبسی ُبی ًبؽی -1-6-2

 توبط اًغبى ُب سا ثب  آهیي ُبی آسّهبتیک دس صٌبیغ ؽشح دُذ. -1-7

 ثیوبسی ُبی ًبؽی اص آهیي ُبی آسّهبتیک  سا تْضیخ دُذ. -1-7-9

 

تشکیجبت آفت کؼ، طجقَ ثٌذی عوْم آفت کؼ، ساٍ ُبی ّسّد عوْم آفت کؼ ثَ  :ششم  هدف کلی جلسه 

 ثذى ، عوْم گیبُی
 :ششم  ف ویژه جلسه اهدا

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 آفت کؼ سا تؼشیف کٌذ. -6-9

 عوْم سا ثشاعبط هْجْد ُذف طجقَ ثٌذی کٌذ.– 6-2

 آفت کؼ ُب سا ثش اعبط هٌؾب آًِب طجقَ ثٌذی کٌذ. -6-3

 عوْم توبعی ، عوْم گْاسؽی ّ عوْم اعتٌؾبقی سا تْضیخ دُذ. -6-4

 تْضیخ دُذ. سّػ تْلیذ عوْم گیبُی سا -6-1

 خصْصیبت ؽیویبیی ، هْاسد هصشف ّ عویت پیشتشیي سا ثشای اًغبى ّ پغتبًذاساى تْضیخ دُذ. -6-1-9

 خصْصیبت ؽیویبیی ، هْاسد هصشف ّ عویت سّتٌْى سا ثشای اًغبى ّ پغتبًذاساى تْضیخ دُذ. -6-1-2

پغتبًذاساى تْضیخ خصْصیبت ؽیویبیی ، هْاسد هصشف ّ عویت ًیکْتیي سا ثشای اًغبى ّ  -6-1-3

 دُذ.

 تبسیخچَ عوْم پیشّتشّئیذ سا ؽشح دُذ. -6-6

 عبختوبى ؽیویبیی پیشتشیي سا ثب پیشّتشّئیذ ُب هقبیغَ کٌذ. -6-7

 عویت ّ پبیذاسی پیشتشیي سا ثب پیشّتشّئیذ ُب هقبیغَ کٌذ. -6-8

 هکبًیغن اثش پیشّتشّئیذ ُب سا تْضیخ دُذ. -6-9



 شّئیذ ُبی هصٌْػی سا تْضیخ دُذ.عبختوبى ؽیویبیی پیشّت -6-91

 اًْاػی اص تشکیجبت پیشّتشّئیذ سا ًبم ثجشد. -6-99
 

 عوْم اسگبًْ کلشٍ ، عوْم اسگبًْ فغفشٍ ، عوْم کبسثبهبت :هفتم  هدف کلی جلسه 
 :هفتم   اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 عوْم اسگبًْ کلشٍ سا طجقَ ثٌذی کٌذ.  -7-9

 ّ هؾتقبت آًشا ثش اعبط عبختوبى ؽیویبیی تْضیخ دُذ. ددت -7-9-9

 تشکیجبت عیکلْدیي ثش اعبط عبختوبى ؽیویبیی تْضیخ دُذ. -7-9-2

 اًْاػی اص عوْم کلشٍ سا ًبم ثشدٍ ّ تْضیخ دُذ. -7-2

 تجضیَ صیغتی تشکیجبت عیکلْدیي سا تْضیخ دُذ. -7-3

 دُذ. عبختوبى ؽیویبیی تشکیجبت اسگبًْفغفشٍ سا تْضیخ -7-4

 هکبًیغن اثش تشکیجبت اسگبًْفغفشٍ سا تْضیخ دُذ. -7-1

 اًْاػی اص عوْم اسگبًْفغفشٍ  سا ًبم ثشدٍ ّ تْضیخ دُذ. -7-6

 عبختوبى ؽیویبیی تشکیجبت کبسثبهبت سا تْضیخ دُذ. -7-7

 هکبًیغن اثش تشکیجبت کبسثبهبت سا تْضیخ دُذ. -7-8

 ّ تْضیخ دُذ. اًْاػی اص عوْم کبسثبهبت  سا ًبم ثشدٍ -7-9

 

تجِیضات ایوٌی دس آصهبیؾگبٍ ، ثشچغت صدى ، اًجبسداسی ، تخلیَ هْاد ؽیویبیی  :هشتم  هدف کلی جلسه 

 صائذ
 :هشتم اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ساٍ ُبی کغت اطالػبت دس هْسد صیبى ُبی هْاد ؽیویبیی سا تْضیخ دُذ. -8-9

 ثشچغت هْاد ؽیویبیی سا تْضیخ دُذ.اصْل ایوٌی دس هْسد  -8-2

 عیغتن ُبی سایج دس هْسد ثشچغت صدى سا تْضیخ دُذ. -8-3

 طشادی صذیخ ُْد دس آصهبیؾگبٍ سا تْضیخ دُذ. -8-4

 اقذاهبت اضطشاسی دس آصهبیؾگبٍ سا تْضیخ دُذ. -8-1

 اقذاهبت دفبظت کلی دس آصهبیؾگبٍ سا تْضیخ دُذ. -8-6

 ؽیویبیی دس آصهبیؾگبٍ سا تْضیخ دُذ. اصسؽیبثی توبط ثب هْاد -8-7

 ًذٍْ صذیخ اًجبسداسی هْاد ؽیویبیی دس آصهبیؾگبٍ سا تْضیخ دُذ. -8-8

 ًذٍْ صذیخ تخلیَ هْاد ؽیویبیی صائذ سا تْضیخ دُذ. -8-9

 

 

 

 

 

 اًتؾبسات داًؾگبٍ تِشاى – 9-2. عن ؽٌبعی صٌؼتی جلذ  9371غالهذغیي  –ثٌبیی  -9 هٌبثغ :

 اًتؾبسات عبصهبى دفبظت هذطی صیغت. –هْاد صائذ خطشًبک   -اىاعذی م ّ ُوکبس -2

 دکتش جالل پْس ادوذ. – 9381عن ؽٌبعی ػوْهی  -3

 

Reference: 

1- Sanjoy Bancryee.2003. Industrial hazrds and plant safty. Taylor & Francis- 

USA. 

 

 

 عخٌشاًی ّ پشعؼ ّ پبعخ سّػ تذسیظ:

 

 



 ّ ّایت ثْسد پبّس پْیٌت ّعبیل آهْصؽی :
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 داًؾکذٍ: EDOًبم ّ اهضبی هذسط:             ًبم ّ اهضبی هذیش گشٍّ:                ًبم ّ اهضبی هغئْل

 تبسیخ تذْیل:                          تبسیخ اسعبل:                                   تبسیخ اسعبل :

 

        

 

 



 ..............اکولوژی انسانی  کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی جدول زمانبندی درس         

  : 21- 23یکشنبه  ساعت 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

14/11/97 

هفبُین ّ  تؾشیخ ػٌْاى دسط، هقذهَ ؽبهل

تؼبسیف ، ؽبخَ ُبی هختلف عن ؽٌبعی ، اًْاع 

 تهغوْهی
 

 دکتش هجتجی لیوْیی

2 21/11/97 
 

تبسیخجَ عن ؽٌبعی ، فشم دادُبی ایوٌی هْاد ،  

، طجقَ ثٌذی  صیبى ُبی ًبؽی اص ػْاهل ؽیویبیی

 ػْاهل ؽیویبیی صیبى آّس

 

3 28/11/97 
 

آالیٌذٍ ُبی ؽیویبیی ُْا ، ساٍ ُبی ّسّد تشکیجبت 

ؽیویبیی ثَ ثذى ، عشًْؽت تشکیجبت ؽیویبیی دس 

 ثذى 

 

4 5/12/97 
 

اعتبًذاسدُب ، عبصهبى ُبی ثیي الوللی ، اًْاع 

 اعتبًذاسد ُب
 

5 12/12/97 
 

عوْم صٌؼتی ، توبط ُب ؽغلی ، ًیکل ، کجبلت ، 

 تْلْئي ، تشکیجبت آًیلیي ، ًّیل کلشیذ، 

 

 

6 19/12/97 
 

تشکیجبت آفت کؼ، طجقَ ثٌذی عوْم آفت کؼ، ساٍ 

 گیبُیُبی ّسّد عوْم آفت کؼ ثَ ثذى ، عوْم 
 

7 18/1/98 
 

عوْم اسگبًْ کلشٍ ، عوْم اسگبًْ فغفشٍ ، عوْم 

 کبسثبهبت

 

 

تجِیضات ایوٌی دس آصهبیؾگبٍ ، ثشچغت صدى ،  25/1/98 8

 اًجبسداسی ، تخلیَ هْاد ؽیویبیی صائذ

 

 

 


