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 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای -بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 عمومیپیوسته بهداشت ناپیوسته  دانشجویان کارشناسی مخاطبان:                                                                  بهداشت حرفه ای :عنوان درس

 51-51روز دوشنبه ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                                          نظری واحد 2تعدادواحد: 

 (%11دکتر فریبرز امیدی) -(%11)دکتر فرشاد ندری :ینمدرس                      99-99نیمسال دوم  51-52 سه شنبه ساعت: ه درسزمان ارائ

 ندارد س پیش نیاز:ودر

 

 مسائل و مشکالت بهداشتی کارگران و محیط های کاریآشنایی با  :درسهدف کلی 

 :نظری هداف کلی جلساتا

 تعاریف، مفاهیم، اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای

 صدا در محیط کار

 ارتعاش در محیط کار

 روشنایی در محیط کار

 یکار های محیطیونیزان و غیریونیزان پرتوهای 

 اریمحیط های ک تنش های حرارتی

 اختالالت روانی در محیط های کاری

 ایمنی و حوادث ناشی از کار

 اصول و روش های پیشگیری از حوادث

 یکار های محیطدر عوامل بیولوژیکی 

 کلیات ارگونومی

 عضالنی-اختالالت اسکلتی

 عوامل شیمیایی محیط کار)سموم و مسمومیت های شغلی(

 عوامل شیمیایی محیط کار)گرد و غبارات(

 یولوژیکپایش ب

 بازدید از یک واحد صنعتی و تهیه گزارش

 امتحان نهایی

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 تعاریف، مفاهیم، اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای: هدف کلی جلسه اول

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 رشته بهداشت حرفه ای را تعریف نماید. (5

 .و رسالت های بهداشت حرفه ای را تشریح نمایداهداف  (2

 دامنه عمل بهداشت حرفه ای را بیان نماید. (1

 نماید. و تبیین سازمان های و موسسات مهم بهداشت حرفه ای را شناسایی (4

 صدا در محیط کار :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تشریح نماید. طبقه بندی های مختلف صدا را (5

 کمیات مطلق صدا را تشریح نماید (2

 کمیات لگاریتمی صدا را بیان نماید. (1

 انسان را تشریح نماید. و مکانیسم شنیداری دامنه شنوایی (4

 صدای محیط را با روش های استاندارد اندازه گیری نماید. (1

 بیماری های ناشی از مواجهه با صدای بیش از حد را تشریح نماید (6

 ارتعاش در محیط کار :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم فیزیکی ارتعاش)جابجایی، سرعت و شتاب( را تشریح نماید. (5

 ترازهای جابجایی، سرعت و شتاب ارتعاشی را تشریح نماید. (2

 انواع ارتعاش های منتقله به بدن انسان را بیان نماید. (1

 نماید. تشریحرا  (بازو و تمام بدن-ارتعاش)دستروش های اندازه گیری  (4

 بیماری های ناشی از ارتعاش را تشریح نماید. (1

 روشنایی در محیط کارچهارم:  هدف کلی جلسه

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
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 کمیت های مهم روشنایی را تشریح نماید. (5

 ر تمیز دهد.منابع روشنایی)چراغها و المپ ها( را از همدیگ (2

 طیف بینایی و مکانیسم بینایی را در انسان تشریح نماید. (1

 روش های استاندارد اندازه گیری شدت روشنایی را تشریح نماید. (4

 بیماری های ناشی از ناقص بودن سیستم روشنایی را تشریح نماید. (1

 پرتوهای یونیزان و غیریونیزان محیط های کاری پنجم: هدف کلی جلسه

 :پنجملسه اهداف ویژه ج

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 طبقه بندی های مختلف پرتوها را تشریح نماید. (5

 پرتوهای یونیزان مهم مانند آلفا، بتا، گاما و ... را تشریح نماید. (2

 پرتوهای غیریونیزان مانند فرابنفش، مادون قرمز و ... را تشریح نماید. (1

 یریونیزان را تشریح نماید.روش های اندازه گیری میزان پرتوهای یونیزان و غ (4

 بیماری ها و عوارض ناشی از مواجهه با پرتوهای یونیزان و غیریونیزان را تشریح نماید. (1

 تنش های حرارتی محیط های کاری ششم: هدف کلی جلسه

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 پارامترهای مهم جوی را تشریح نماید. (5

 اندازه گیری دما، سرعت جریان هوا، رطوبت نسبی و .... آشنایی یابد.با دستگاههای مختلف  (2

 روش های استاندارد اندازه گیری پارامترهای جوی را تشریح نماید. (1

 شاخص های مهم گرمایی و سرمایی را معرفی نماید. (4

 بیماری های و عوارض ناشی از گرما و سرما را تشریح نماید. (1

 نی در محیط های کاریاختالالت روا هفتم: هدف کلی جلسه

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 روانشناسی و روانشناسی صنعتی را تعریف نماید. (5

 استرس و استرین را تشریح نماید. (2

 عوامل ایجادکننده استرس در محیط های کاری را تشریح نماید. (1

 د.راهکارهای مقابله با استرس در محیط های کاری را تشریح نمای (4

 اختالالت روانی شایع محیط های کاری را تشریح نماید. (1

 ایمنی و حوادث ناشی از کار هشتم: هدف کلی جلسه

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 مفاهیم ایمنی، خطر، ریسک را تعریف نماید. (5

 طبقه بندی عوامل ایجادکننده حادثه را تشریح نماید. (2

 را تشریح نماید.تئوری های مهم حادثه  (1

 هزینه های ناشی از حادثه را تشریح نماید. (4

 اصول و روش های پیشگیری از حوادث نهم: هدف کلی جلسه

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شاخص های مهم بررسی حوادث را تشریح نماید. (5

 راهکارهای پیشگرانه حوادث را در محیط کار تشریح نماید. (2

 وع حوادث مهم صنعتی در ایران و جهان را بیان نماید.دالیل وق (1

 عوامل بیولوژیکی در محیط های کاری دهم: هدف کلی جلسه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عوامل بیولوژیکی محیط کار را بشناسد. (5

 روش های اندازه گیری و ارزیابی عوامل بیولوژیکی را تشریح نماید. (2

 عوامل بیولوژیکی محیط کار را تشریح نماید.های کنترل روش  (3
 

 کلیات ارگونومی یازدهم: هدف کلی جلسه

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه علم ارگونومی را تشریح نماید. (5

 پوسچر را تعریف نماید. (2

 نقش ارگونومی در تولید، سالمت و بهره وری را تشریح نماید. (1

 تاثیر آن بر سالمت را تشریح نماید.بت کاری و نو (4
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 دانشکده: EDOو امضای مسئول نام                                                   نام و امضای مدیر گروه:                                     نام و امضای مدرس:         

 دکتر رویا صفری دکتر فرامرز قره گوزلو           دکتر فریبرز امیدی-دکتر فرشاد ندری

 59/55/9 تاریخ ارسال :                                                         تاریخ ارسال:                                                         تاریخ تحویل:                     

 عضالنی-اختالالت اسکلتی دوازدهم: هدف کلی جلسه

 :دهمدوازاهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 آناتومی ستون فقرات را تشریح نماید. (5

 اختالالت اسکلتی عضالنی شایع در محیط های کاری را تشریح نماید. (2

 ه مقابله با اختالالت اسکلتی عضالنی را تشریح نماید.راهکارهای پیشگیران (1

 عوامل شیمیایی محیط کار)سموم و مسمومیت های شغلی(سیزدهم:  هدف کلی جلسه

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اثرات عوامل شیمیایی محیط کار بر روی اندام های مختلف را تشریح نماید. (5

 شغلی و راه های درمان آن ها را تشریح نماید. انواع مسمومیت های (2

 روش ها جذب، توزیع و دفع )متابولیسم( مواد شیمیایی ار بدن را تشریح نماید. (1

 

 (گازها و گرد و غبار ) عوامل شیمیایی محیط کار: چهاردهم هدف کلی جلسه

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 ( را تشریح نماید.اتو گرد و غبار هاو ارزشیابی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار )گاز نمونه برداریروش های  (5

 محیط کار را  تشریح نماید. گازها و بخارات درروش های کنترل  (2

 روش های کنترل ذرات در محیط کار را تشریح نماید. (1

 

 

 : پایش بیولوژیکپانزدهم هدف کلی جلسه

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :یان دانشجو قادر باشددر پا

 تعریف پایش بیولوژیک و مزایا و محدودیت های آن را تشریح نماید. (5

 روش ها و اصول پایش بیولوژیک را نام ببرد. (2

 معیارهای مقبولیت نمونه های بیولوژیکی را تشریح نماید. (1

 آشنایی با شاخص های مواجهه بیولوژیکی. (4

 

 
 صنعتی و تهیه گزارش: بازدید از یک واحد شانزدهم هدف کلی جلسه

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 عوامل زیان آور محیط کار )عوامل فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیک و مکانیکی( را شناسایی کند. (5

 با عوامل زیان آور  ارائه راه کارهای کنترلی جهت کاهش میزان مواجهه شاغلین (2

 منابع:

 تالیف دکتر علیرضا چوبینه انتشارات دانشگاه شیراز.کلیات بهداشت حرفه ای 

 اصول ارگونومی تالیف حسن صادقی نائینی آخرین انتشار

 سم شناسی شغلی تالیف دکتر سید جمال الدین شاه طاهری 

 ارگونومی در صنعت ساخت و ساز تالیف حاج آقازاده، امیدی، اصغری 

 

 روش تدریس:

 پروژکتور، پرسش و پاسخ، حل مسئله سخنرانی به همراه استفاده از ویدئو

 وسایل آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

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

 سه شنبه 51-52 جلسه نهم  21 کتبی ترمآزمون میان 

 - با هماهنگی آموزش 51 کتبی آزمون پایان ترم

 شنبهیک 9-51 کلیه جلسات 1 حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 رعایت نظم در جلسات نظری و عملی (5

 عدم حضور دانشجو بعد از حضور مدرس در کالس درس (2
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                                         بهداشت حرفه ای جدول زمانبندی درس

 21-21ساعت  سه شنبهروز  : ات نظریروز و ساعت جلس

جل

 سه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

 رشاد ندریدکتر ف تعاریف، مفاهیم، اهداف و دامنه عمل بهداشت حرفه ای 51/55/99 5

 دکتر فرشاد ندری صدا در محیط کار 29/55/99 2

 دکتر فرشاد ندری ارتعاش در محیط کار 6/52/99 1

 دکتر فرشاد ندری روشنایی در محیط کار 51/52/99 4

 دکتر فرشاد ندری پرتوهای یونیزان و غیریونیزان محیط های کاری 21/52/99 1

 دکتر فرشاد ندری اریتنش های حرارتی محیط های ک 21/52/99 6

 دکتر فرشاد ندری اختالالت روانی در محیط های کاری 25/52/99 5

 دکتر فرشاد ندری ایمنی و حوادث ناشی از کار 59/15/99 9

 فریبرز امیدیدکتر  اصول و روش های پیشگیری از حوادث 26/5/99 9

 یدکتر فریبرز امید عوامل بیولوژیکی در محیط های کاری 2/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی کلیات ارگونومی 9/12/99 55
 دکتر فریبرز امیدی عضالنی-اختالالت اسکلتی 56/12/99 52
 دکتر فریبرز امیدی عوامل شیمیایی محیط کار)سموم و مسمومیت های شغلی( 21/12/99 51
 دکتر فریبرز امیدی عوامل شیمیایی محیط کار)گرد و غبارات( 11/12/99 54
 دکتر فریبرز امیدی پایش بیولوژیک 6/11/99 51
 دکتر فریبرز امیدی بازدید از یک واحد صنعتی و تهیه گزارش 51/11/99 56
 - امتحان نهایی هماهنگی آموزش 55

 
 


